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هراءاك

الإسلاميةالأمةأملهمالذينالمعاصرةالإسلاميةالصحوةشبابإلى

وكرأمتها،عزتهاعودةفي

منيضرهاولاعليهتقاتلالحقعلالظاهرةالمنصورةالطائفةإلى

القيامة،يومإلمطخذلها

فيضيءالبهيمالظلامحلكةفييشرقالفجرإلىيتطلعونالذينإلى

الكريم،معناهاللحياةويعيدسبيلهمللحياري

،وحدهاللهالأيخثىولااليأسيعرف،الذيالمسلمالشبابإلى

،صامتونوهمبدمائهمالعاليةالأمجادطريقيرسمونالذينإلى

معالممنقغلماليكونهذاالمتوأضعجهدياهديالأحبابهؤلاءإلى

وموازينهوضوابطهالعظيمالإسلامهذافهمفياستحياءعلىيساهمالطريق

ويكتبنيالصالحةبدعواتهمينفعنيانتعالىالقهمنراجيآالرصينةالعلمية

المخلصين.الصالحينعبادهعدادفيوإياهم

الإبراهيمابراهيمموصى
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الكلتابتقريظ

الرحيمالرحمنالفهبسم

لفهالأالحكمإن؟المبينكتابهمحكمفيالقائلالعالمينربلئهالحمد

الأمرمنشريعةعلجعلناكثئم:والقائل،الفاصلينخيروهوالحقيقصق

شيئأالفهمنعنكيفنوألنإفهم.يعلمونلاالذيناهواءتتغولافاتبعها

المتقين.وليوالفهبعضأولياءبعضهمالظالمينلان

للعالمين،رحمةالمبعوث،الأمينمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة

تبعهنمومنوصحبهألهوعلى6الدينفييفقههخيرأبهالفهيردمن:القائل

الناصحينالعاملينالعبماءعنتعالىالفهورضي،الدينيومإلىبإحسانه

المخلصين.

مختلفةومرأحلمتعددةبأطوأرمزقدالفقهأصولعلمفإنبعداما

كاد،اوالنضجمرحلةبلغقدالعلمهذاإن:يقولأنفيهالباحثوبوصعح

عدةمجالات1هناكإن:القولمنبذلافإئهالعلمهذأشانفيقلناومهما

الأساليبتنويعقبيلمنيكونفيماالتاليفسيماولافيه،والكتابةللتاليف

اذهانإلىوقضاياهمسائلهلإيصالحديثةطرقوأبتكار،الوسائلوتعدد

لنالتاليفابوابمنالبابوهذا،منهألاستفادةيودوذالذينالدارسين

القديمومنذيبتكروإنسانيفكروإنسانيتعلمإنسانهناكدأمما(بدأيغلق

للآخر.الأولترككم:يقولونكانوأ

إلىفيهوالكتابةبحوثهفييصللموإنفإئهالششريع""تاريخعلمواما

تناولتقيمةومؤلفاتكثيرةكتاباتفيهفإنالفقهاصولعلنمإليهوصلما
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للتأليفمتسعهناكيزاللاأثهغيرأطرأنه،بشتىوألمت،مسائلهجميع

فيه.والابتكار

موسىالشيخالكريمالأخبتاليفهقامالذيالكتابو)دقهذا

التشريع-ئاريخوعلمالفقهأصولعلم:العلمينهذينبيانفي-الإبراهيم

،العرضفيالابتكارمساثله،نقلفيالدقةإلىتجصعالتيالكتبمنهو

معالمقصد،بيانفيوالوضوح،الأسلوبفيواليسرالتعبير،فيوالسهولة

الممائلمنفيهيحشدفلم،اجلهمنالكلتابهذاألفالذيالمستوىمراعاة

إلىالحاجةتمسقالتيالمسائلأمهاتعلىيقتصرانحاولبل،ودثهصثما

لهأرادكمافجاءجهلها،العلميةحياتهباكورةفييحعالطالبولامعرفتها،

تقريظهعنيغنيمماالعرضوجمالىالثاليفوروعةالعابكحسنمنمؤلفه

وكتب،ألفوبمابهونفعخيرأمؤلفهالئهفجزى.محاسنهعنوالكشف

خيرالنافعةالمعرفةحقولمنغيرهوفيالحقلهذأفيالعاملينالفهوجزى

الوكيل.ونعمحسبناوهومجيبقىيبسميعإنهالجزاء

الخنسعيدمصطفىد.

.م92/11/8691هـالموافق27/3/1457السبتيوم
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فمة
الهوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلفهالحمد

بعد،أماتأ!عين

علومأهممنيعدالإسلامىالتشريحوتاريخالفقهأصولعلمفإذ

الدقيقةالعلميةوالمعايرالضوابطعلىيحتوىلأئهذلكالإسلاميةال!ثريعة

يزدأدأئهشكلاالعلمهذأفييتعمقوالذيوفروعهاالثريعةهذهلأصول

زمانالدييئ.لكللهذابصلاحيةبصرةويزدأدالإسلامهذابعظمةيقينأ

الوأعصةالناضجةالعقلبيةالعلمهذأقالمتعمقعندتوجدكماومكلان،

رحابةلالتاليوتوجدلهالمخالفلمإلرايالرايتستوعبالتىالدإشدةوالبصيرة

!الداعيةللعالممنهابذلامواصفاتوتلكالتفكيرفيالأفقوسعةالصدر

.خاصبشكل

ولقدالعلمبهذأالثرعيللعلمطلبيبداياتمنشغوفاكضتوقدهذا

الحبيببلدنافييديتحتيقعكانمماومصادرهمراجعهمنكثيرأجمدت

ظالم.كلمنتعالىالذحماهاالمؤمنةسوريا

ميسرةسهلةبعبارةتبسيطمنلهبدلاالعلمهذاأنأحسوكنت

عزمتكثيروترطويلتفكليروبعدالعصر،هذاابناءيفقههامنهجيةولغة

وأقربالأساسيةمعالمهفيهأبسطالشريفالعلمهذأفيوجيزبحثكتابةعلى

طرقمنألفوهوماالعصرهذاأبناءمعيتناسببأسلولثالعيدةمراميهفيه

أحوجوما.البينةالوأضحةالسهلةالعبارةعلىيعتمدالذيالحديثالتعليم1

باللغةوالعوبماالإسلاميترأثنالتبسيطمتعاونةجهودألىاليومالإسلاميةأمتنا
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ربانيونعلماءلهايتفرغجهودواحدبمانوالمعاصرةالأصالةتعتمدالتيالميسرة

ونوافذتفكيرهموطرقومدأركهمأبناءهوعرفوأالعصروعاشوأالتراثفهموأ

قولمعتمدينوالأدبالعلمبجواهرالفكريالفرأغليملؤواوأبوابهاعقولهم

قدرعلىالناسنخاطبانأمرناالأنجياءمعاشرنحن!:الرسول

)1(.عقولهم

بوأدرتلوحالأفقوفي-العظيمالعملهذالمثلالجهودتتكاتفلموما

الأقدمونعلماؤناكتبماكليجهلونزمانالناسعليأتيأنفيخثى-ذلك

الفه.رحمهمالصالحوسلفنا

هذابكتابةالمتواضعبجهديأساهمأنحاولتالمنطلقهذأمن

وسهولةالوضوحفيهمرأعيآالإسلاميالتسثريعوتاريخالفقهلأصولالمدخل

ليعيشاليومبواقعناترتبطالتيالئشرببعيةالحكممنكثيرابرازمعالعبارة

الرحبةافاقهالىمتطلعينواقعيةحيةحياةالعلمهذامعالمسلمالشباب

الإسلاميةالمعافيهذهفيالعمقمنمزيدالىمتضوتينالواسعةومعالمه

مدركوفهمالدينهذابأصالةواعيةبصيرةعلذلكمع!ليكونوأ.الأصيلة

ذلك.لهالئهارادكماوالدوأمالبقاءلهقكفلالتيومقاصدهوأصولهلأسرأره

الئهرحمهمالصالحسلفنامنالعلماءعمالقةإلىهذ-أبعدشبابناليتطلحثئم

أسرأرهفهمفيفابدعوأالدينهذألخدمةحياتهموقفواالذينالرجالاولئك

تعالىبالفهكلهاوربطهاوفروعهلأصولهمتينةضوابطورسماسسهوتقعيد

منالأمورمعاليوحبالهمةقوةالشبابنفوسفيفتنشأالخبيرالعليمالخالق

عنهم.اللهرضيالقدوةللسلففهمهمجرأء

الدينهذاعلالسيرفيالصادقةالرغبةنفوس!نافييجعلكلهذلكلعل

كله.الأمرفيلفهالمخلصينالربانيينالعلماءببصيرةإليهوالدعوة

وسند!عقولهمتدرعلالناسنكللمأنأمرنابلفظمرفوعأعباسأبنعنالديلميروأه)1(

صحيح.والمع!كذلكضعيفةوهياعلاهالمذكوراللفظب!نفىضواهدولهضعيف
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البحثيديبين

نهايتهفيسأبرزهاعدةمصادرالىالمدخلهذأكتابتيعندرجدتلقد

وربماالأفكاربعضمنهاآخذأنالمراجعتلكمعطريقتيوكاذتالفهشاءإن

النحوعلالخاصةبعبارتيأصوغهاثئموأحدبآنمصدرمنأكثرمنأخذت

بعضمنحرفيأالعباراتبع!ضنقلتوربما.قبلمنأليهأشرتالذي

والمصطلحاتالعلومبعضكتعريفاتوذلكمنهابذلامواضعفيالمصادر

ذلك.القارىءسيلاحظكماالعلمية

الدراسيةالمنهجيةثوبالمدخلهذأيكت!يأنعليهحرصتماوأشد

التفريعاتمناكثرتولذلكومدأركهمالعلمطلابأفهاممعتتلاءمالتي

أسئلةبجملةالمدخلهذاأبحاثمنبحثكلاتبعتكمااستطاعتيقدر

نإالعلمهذاواستيعابمذاكرةالعلمطالبعلييسرمماوالحوارللصناقشة

الفه.شاء

منهاكلتحتيدخلرثيسةمباحثستةالىالمدخلقسمتوقدهذا

كالتالي:هيالمباحثوهذهمتعددةوأقسامتفريعات

.وتطورهالفقهأصولنشأة:الأولالمبحث

وأدلته.الإسلامىالتثريعمصادر:الثانيالمبحث

اللغوية.الأصوليةالقواعد:الثالثالمبحث

السرعية.الأحكامعنميسرةفكرة:الرابعالمبحث

وخصائصه.الإسلامىالتث!ريعمعنى:الخامسالمبحث

ومرأحله.الإسلاميالتشريعأدوار:السادسالمبحث

ذلككيريكنو!أنوحدهلفهفالفضلهذأبعمليوفقتقدأكن-فإن
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والإصلاحوالخير.عيرببألىأهدىامرءأالذورحموتقصيرينفسيفمن

الوكيل.ونعمحسبيوهوالقصدورأءمنوالفهأردت

واستاذيشيخيبهحبانيالذيالخيزالفاضلالجهدأنىولاهذأ

بهونفعفضلهوأدأمورعاهالذحفظهالخنسعيدمصطفىالدكتورفضيلة

النافعةالهامةالأمورمنكثيرإلىووجهنيالبحثهذافيأفادنيفقدالمسلمين

المتوأضحالمدخلهذابمراجعةمضكلورأوتفضلالثمينوقتهمنالكثيروأعطاني

مثوبئه.وأجزلخيركلالئه2نجزاه

وعلمحمدس!يدناعلالفهوصلىوأخرأاولأالعالمينربلفهوالحمد

وسلم.وصحبهأله

الإبراهيمابراهيممويسى
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ل4اكالمبعثء

وتطورهالفقهاصولنشأة

التالية:المسائلعلىويشتمل

الفقهاصول-تعريفأ

الفقهأصول-موضوع2

الفقهأصولعلمدرأسةمن-الغاية3

الفقهبعلمالأصولعلم-علاقة4

الفقهيةوالقواعدالفقهأصولقواعدبينالفرق-5

وتطورهالفقهأصولنشحأة-

عنهمالفهرضيالصحابةعهدفيالفقه-أصول6

التابعينعهدفيالفقه-أصول7

المجتهدينالأئمةعهدفيالفقه-أصول8

الفقهأصولعلممؤسسالفهرحمهالشافعي-الإمام9

الفقهأصولأ-مدأرس"

الأصوليينمدرسةأولأ-

الفقهاءمدرسةثانيأ-

والفقهاءالأصوليينطريقةبينالجامعةالمدرسةثالثأ-

الموأفقات.فيالشاطبيالإماممدرسةرأبعآ-
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الفقهأصولتعريف-أ

الفقهوثانيهماأصولأولهماجزئينمنمركبلفظالفقهاصولكلمةإدن

هي:لغةأصولكلمةفمعنىهذاوعلىأجزائهبفهميفهمالمركبوالكلام

.كيرهعليهيبىماوهوأصلجمع

المركباللفظهذامعىأنهذامنفتحصل.الفهم:لغةوالفقه

.نجيرهعليهويبنىالفهمعنهينشأما:لغة"الفقهإأصول

اجمعهاولعلمتفاربةتعريفاتالعلماءعرفهفقدأصطلاحأ:معناهوأما

الفقهدلائلمعرفةالفقهإأصول:ونصهالمنهاجفيالبيضاويالإمامقالهما

المستضدإ.حال9مخاالاستفادةوكيفمة)جمالأ

رئيشة:معانثلاثيتضمنأئهلنايظهرالتعريفهذافيالتأملإوعند

تفصيلأ.لااجمالأالفقهدلائلفييبحثا-لأصولعلم-أ

الدلائلمنالشرعيةالأحكاماستنباطكيفيةفيالأصولعلميبحثكما2-

ألاجمالبة.

للاستنباطوأهليتهالمجتهدصفاتعنأيضأالأصولعلمفي3-ويبحث

الأصليةومصادرهاادلتهامنالشرعيةالأحكلامواستخراجوالاجتهاد

الفقهأصولىموضوع2-

ال!ثرعيةالأدلةموضوعهأننعرفالفقهأصولتعريفخلالمن

قسمين:إلىتقسمالأدلةوهذهالإجمالية

.والقياسوالإجماعوالسنةالكلتابوهيعليهاالمتفقأ-الأدلة

-15-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأهمها:كثيرةوهيفيهاالمختلف؟-الأدلة

الصحابب.هذهب

المدلث!-(هلإجماع

المرسلة.المصالح

.الاستصحاب

.العرف

.الاستفرأء

.الاسضحسان

حجيتهاحيثمنإجماليآبحثأيكلونالأدلةهذهفيالأصوليوبحث

علبعضهاولرجعحومرالبهامنهاالاسمنباطكحف!هومعرفهفحهاالطلبوانواع

ض.التعارعندبعض

الفقهأصولىعلمدرأسةمنالغاية3-

طرقمعرفةهىالفقهأصولعلمدراسةمننقصدكايةأهمإذ

علميةوموأزينضوابطوفقالأصليةمصادرهامنالشرعيةالأحكاماستنباط

فكلالب!ثريةوالأمزجةللأهواءعرضةالأحكامهذهتكونلابحيثدقيقة

القياسأوالإجماعأوالسنةاوالكلتابمناصليلدليلىيستندشرعيحكم

معهوالتعاملتقديرهاحدلكلمزوكأليسالاستنباطوهذااستنباطأاونصأ

تواعده!مدققةمحققةموجودةونواميسهضوابطهبلوالهوىالرغبةحسب

-.الفقهأصول-العلمهذا

الفقهبعلمالأصمولىعلمعلاقة-4

وأبالفرعالأصلكسعلاقةهيالفقهبعلمالأصولعلمعلاقةأن

الأدلةلفهمالأساسيةوالضوأبطالقوأعديضعفالأصوليبالبناء.الأساس
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ضوءعلىال!ثرعيةالأدلةمنالفقهيةالأحكلاموشحتنبطالفقيهياتيثئمإلشرعية

فمثلأ:والضوابطالقواعدتلك

الأصولمأفدورالحكمهذاعلوالدليلالصلاةحكممعرفةأردناإذأ

.الوجوبيفيدالمطلقالشرعيالأمر:التاليةالقاعدةتاصيل

الصلاةحكمصسالةعلىالعامةالقاعدةهذهيطبقأنالفقيهودور

فالصلاةالوجوبيفيدوالأمرأمو"الصلاة)أتيموا:تعالىالفهقول:فبقول

الأحكلامبافرادالمتعلقةالتفصيليةالأدلةبقيةوهكذا.وأجبةبهاالمأمور

الوقتبنفسفقيهأالأصولييكونقدأتهملاحظةمنبذولاهذأ.العثرعية

عالية.علميةرنبةوهذهالأحكاموششنبطالقواعدفيضع

الفقهية!القواعلىالفقهأصولتواعدببنالفرق-5

أمامه،المجتهديضعهاالتىرالمناهجالضوأبطهيالفقهأصولقوأعد

وذلك،الئفصيليةأدلتهامنالشرعيةالأحكامأستنباطعندضوئهاعلىويسير

يفيدالمطلقالأمروان،العلةومسالك،والإجماع،القياس،حجيةمثل

بعضبهيزجحمامعرفةوكذلك.التحريميفتضيالمطلقالنهيوأنالوجوب

ذلك.ونحوالتعارصعندبعضعلىالأدلة

الفقه:قواعدأما

واحدضابطالىكلهاترجعمتثابهةفقهيةأحكامأتشملمافهي

تبيح!الضرو!ات-يزالالضرر:قولهممثلوذلكبينهاويربطيجمعها

أتسع-ضاقاذأالأمر:وكقولهمبقدرها.ئقدروالضرورأتالم!ورات

المباشرعلىفالضمانوالمباشرالمتسباجتمعإذا:وكقولهم-محكمةوالعادة

منيحمىلاماتحتهايندرجالقوأعدهذهمنقاعدةفكلذلك.ونحو

بعضأحيانأيعمدوقد.المستجدةالحوادثحسبالفرعيةالصرعيةالأحكام

تندرجالتيالأحكاماستخرأجألىالفقهيةالقواعدفييكتبؤنالذينالفقهاء

منسقةابحاثآمنهافيصيغونا!تلفة،الفقهأبوابمنالقوأعدهذهتحت
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كتابهفيتعالىالئهرحمهالسيوطيالدينجلالالإمامكصنيع.وذلكمكرلمبئ

اقو!دوكذلكالشسافعية!.فقهوفروعقواعدفيوالنظائر!الأث!باهالقئم

تسعوتسعونوهي،العدليةالأحكاممجلةبهاصدرتالتيالفقهيةالكلية

الشيخالعلأمةشرحهاوقد.الإسلاميالفقهأبوأبمعظمتشصل،قاعدة

وهذان".الفقهيةالقواعد"شرحسماهقتمكتابفيالفهرحمهالزرقاأحمد

ملكةالحلمطالبليسقيدإليهماالرجوعيحسنالفقهيةالقواعدفيالكتابان

الكليةالشرعيةالأحكاميستوعبواسعأوأفقأمتمكنةفقهية

وتطورهالفقهأصولنشأة

الإجماليةالفقهأدلةعنعبارةائه،الفقهاصولتعريفمنلناتبينلقد

المسندلط.وحالالاسندلالوكبفبة

الأدلةملاحظةأننجدالدقيقالبحثهذاقيالنظرإمعانوعند

نأنجد،والوقائعالحوادثعلىبهاالاستدلالكيفيةعلىوالتعرف،ال!ثرعية

بينوالقضاءللافناءتعرضواالذينوالعلماءالفقهاءجميعبهاعتنىقدأمرهذا

فييفتيكيفإذجدأطبيعيأمروهذا.تعالىالفهشرعمقتضىعل،الناس

علىبهايتعرفالتيوالأهليةالعلميةالملكةعندهتكونلامنالفهشرع

؟!تعالىالفهدينفيوفقههفتواهمصادر

عنهمالفهرضيالصحابةعهدفيالفقهأص!ول6-

للقواعدتفطنهميلاحظ،عنهمالتهرضي،الصحابةعهدمنابتداء

الفقهية.للأحكامواستنباطفماجتهادهمعليهايبنونالتيالأصولية

إلىكحابهفىلذكر،عنهالثهرضي،الخطاببنعحرالمؤمنناصرفهذا

زالوما،الناسبينالقضاءأسسفيهلهشرحالذيالأشعريموسىاب

ثم..".نصهمافيهيقولالقضاءأصولفيأساسيآ0مرجعأهذاعمركتاب
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الأمثالوأعرفسنةولاكتابفيليسمماصدركفيتلجل!فيماالفهمالفهم

وأشبههاتعالىالفهألىأحبهاألىفاعمدذلكعندالأمورقسثئموالأشباه

!...ترىفيمابالحق-

أبحاثادقمنوهو،والقياسالاجتهادعلوأضحصريحنصفهذأ

ألاجتهادعليدلمايالفهرسولحياةفينجدإننابل.الفقهاصولعلم

يقرهم!الرسولكانوقد،عنهمالفهرضي،الصحابةقبلمنوالاستنباط

انهيالنبيعننجاءماذلكمن.أجتهاداتهماختلفتولوحتماذلكعلى

تصنعكيف:لهقالأليمنإلىعنه،الفهرضيجبل،بنمعاذأرسلعندما

فييكنلمفإنقال.تعالىالئهكتابفيبماأقف!قالقضاء؟لكعرضإذا

الفهرسولسنةفييكنلمفإنقال.يالقهرسولفبسنة:قالالفهكتاب

ثئمصدري!الئهرسولفضرب:قالىآلو.ولارأياجتهد:قاليك!

فهذاالته)1(.رسوليرضيلماالئهرسولرسولوفقالذيلفهالحمد:قال

علمموضوعلبوهووألاستنباط،الاجتهادقوأعدفيصريحالحديث

عليدلوكلهكئير،عنهمالفهرضي،الصحابةفقهمنوالمنقولالأصول

الشرعيةالأدلةمنالأحكاماستخراجفييعتمدونهاواضحةأسس

التابعينعهدفيالفقهأصول7-

الحوادثلكزةوألاستنباطألاجتهادوكثرالتابعينعهدجاءثئم

وابراهيم،المسيببنكسعيدوالإفتاء،للعلمالمتفركونوكثر،والوقائع

مناهججميعألهموكانالفه،رحمهموغيرهم،رباحأبببنوعطاء،النخعي

النصعدمعندذلكوغيرالمصالحواعتبارالأقيسةمنعليهايسيرودنواضحة

فيها.تعالىالفهحكملبيانعليهمالمعروضةالمسألةفيالصريح

فيهوحققالموتعين)علامكتابهفيالقيمابنالإمامذكرهوقدالألسنةعلىمشهورالحديثهذا)1(

طرتهبعضفيوردأنهوذكرعليهوبناثهملهالعلمأهلوقبولشهرتهعلبناءوأعتمده

الموقعين.اعلاممن202صبرأهذافيويراجعمتصلأ
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المجتهدين1الائمةعهدفيالفقهأص!ولى8-

فماالهجريالثافيالقرنبدأيةمن،المجتهدينالأئمةعهدجاءولما

واضحةإماملكلالاستنباطوتواعدواضحبشكلتنميزالمناهجبدأتبعده

منهجهحذدالذيتعالىالفهرحمهحنيفةأببكالإمامعليها،يسيرذهنهفي

مايأخذ،عنهمالفهرضيالصحابةففتاوى،فالسنةالكتابعلىبالاعتماد

جاءمناما.اقوالهمعنيخرجولا،فيهأختلفوامماويختار،عليهاجمعوأ

.ويترككلامهممنيأخذمثلهرجالفهمالتابعينمنبعدهم

أستنباطه.وضوابطأصولهله،تعالىالفهرحمه،مالكالإماموكذلك

يجوزلاحجةوأئهالمدينةأهلعمل،والسنةالكتاببعدأشهرهاومن

أهلأكثرمن،المهرحمهمالككانفقدالمرسلةالمصالحوكذلكنحالفتها

الفه.رحمهموالمجتهدينالأئمةبقيةوهكذالها.لاقرارآعليهااعتمادآالعفم

الفقهأصولعلممؤيبس!الفهرحمهالشافعيالإمام-9

يسيردقيقةومعاييرأسسلهكانتفقيهإمامكلأن،!مممانعلم

لمالأسسهذهأنغير،تعالىالفهشرعاحكامعلىوتعرفهاجتهادهفيعليها

كانتبليريد،منوينقدهايشاءمنيقرؤهاكتابفيمدونةمكتوبةتكن

فتاواهمخلالومن،وكلامهم،الأئمةالسسنةعلىالقواعدتلكتظهر

مذاهبهم.بهايقررونالتيوأساليبهم

في،تعالىالفهرحمه،الشافعيالإمامجاءحتىكذلكالأمروظل

أهلبينمحتدمأيومها-الخلافوكان.للهجرةالثافيالقرنمنالثانيالنصف

ويقللونوالاجتهادللقياسالعنانيطلقونالرايقاهل.الحديثواهلالرأي

التفاتدونالنصوصعنديقفونالحديثوأهل،النصوصعلىالاعتمادمن

الأمرأنلعالى،اللهرحمه،الشافعىالإمامفوجدورو!ا!.+ظبأ،فمههاالى

أفنىالصحعحنصابهافىالأمورووضعوالاعمدال،الحوسطمنفيهبذلا
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لافيماالقياسعلىيحجرولا،مستوعبشاملبفهمالنصوصعلىطفظ

هذامنالفهرحمهفانطلق.واضحةسليمةوضوابطمعاييروفقفيهنص

كتابههوذلكنزاعبلاالعلمهذافيالأولهوكتابوضعفيوشرعالواقع

بهااعتنىوقد.ومتعددةمتصلةبأسانيدعنهرويتوقد"الرسالة".القيم

الأقدمينالعلماءشروحمناليوميوجدلاأئهغيروحققوها.؟ولشرحوهاالعلماء

الشيخفضيلة،المعاصرينالعلماءمنبذلكقاممنخيرومنشيء.عليها

علحيأتحقيقأوحققهالقيمالكتابهذأأخرجفقدالفهرحمهشاكرمحمداحمد

منالأولالكتاببهذأاللائقوالاهتمامالكبيرالجهدعليهويظهرنزيهأ.

خيرأ.القهفجزأه،نوعه

القضاياأدقفيهاوناتش،مدونةرسالتهالشافعيالإماموضعنعم

أقدمالرسالةهذهوتعد.وأشفاهبيانأحسنفيهاوبين،العلمبهذاالمخلقة

والعلموالفضلبالخيرلهمالمشهودالأئمةمنجليللإمامأصوليبحث

والصلا!.

فيالفه،رحمه،خلدونابنالعلامةالشهيرالإسلاميالمؤرخيقول

مناولىوكان:يقولالفقهأصولعنالكلامعندالقئمةالتاريخيةمقدمته

عنفيهاتكلمالمشهورةرسالتهفيهاملعنه،الفهرضي،الشافعيفيهالف

منالمنصوصةالعلةوحكموالنسخوالخبروالبيانوالنواهىالأوامر

)1(.القياس

:الأصولعلالفروعتخريجفيالتمهيدكتابهفيالإسنويالإماموقال

منواول،نزأعبلاالعلملهذأالمبتكلرهو،الفهرحمه،الشافعيأمامناوكان

الكتابوهوالئهبحمدموجودفيهالمذكوروتصنيفه،بالإجماعفيهصنف

المعروفزمانناألىالصحيحاسنادهالمتصلالمسموعالمشهورالجليل

+31(بالرسالة

احسنوالمسلمينالإسلامعنالفهوجزاهالشافعيالإمامالفهفرحم

واوفاه.الجزاء

455صخللودطابنمقدمةأنظر11(

24-41صللاصنويالأصولعلىالفروعتخريجفيالتمهيدأنظر)2(
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الفقهأصولىمدارس-01

تعالى،الذرحمه،الشافعي!ربعدالئه،رحمهمالعلماء،تابعلقل!

والفقهيةالأصوليةالعلميةلمباحثهمالم!يوالتأصيلالإسلاميةالعلمية00المسيرة

ويمكلننا.جديدةومناهجأمورأعليهوزادوامنهجهفيالشافعيبالإماموتاسوأ

العظيمالإسلاميتراثنافيأستقرثالتيالأصوليينلمناهجالمتابعةخلالمن

مدأرس:أربعةإلىالمناهجهذهنقسمالط

الأصوليين.مدرسة-أ

الفقهاء.مدرسة-2

المدرستين.بينالجامعةالمدرسة3-

.الموافقاتفيالشاطبيالإماممدرسة-4

هذهمعيتناسببمابهاالتعريفمنب!ثيءالمدارسهذهونتناول

الدرأسة.

الأصوليينمدرسةأولأ:

بتقريرضهتمإنهاحيث،الأصولعلمفيالأساسهىالمدرسةهذهإن

لأيالمذهبيألانتماءعنوبعيدة،الفقهيةالفروعمنمجردةالأصوليةالقوأعد

لتاثرهمنظرأالشافعيةفقهاءمن!ر-أتباعهاومبر-كان-الفقهيةالمذاهبمن

الأسسهيالأصولقواعدأنلاعتباروذلك-الثهرحمهالشافعيب!مامهم

هذهتكونأفيفيجب،الفقهفروعضوئهاعلىتستخرجالتيوالضوابط

شامخبناءعليهيقوممتينأساشبمثابةتعدالمدرسةوهذهمستقلةالفواعد

الحاجاتبمختلفوافية،النظامبديعة،الأشكالمختلفةحجراتعلىيحتوي

الفقه.أصوللعلمبالنسبةالأمهيالمدرسةوهذه،البشرية

التالية:الكتبالطريقةهذهعلىألفتالئيالعلميةالكلتبأهمومن

هـ.476عامالمتوفىالشيرأزيأسحاقاببللإمام،أ-اللمع
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الغزاليأحمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجةللإمام،2-المستصفى

هـ.505عامالمتونط

عامالمتوفىالآمديالدينسيفللإمام،الأحكامأصولفي3-الإحكام

هـ.631

الئه.رحمهالرازيالدينفخرللإمام،4-المحصول

الفقهاءمدرسةثانيآ

الفرعيةالفقهيةالأحكامفاخذت،الفقهبفروعتاثرتالمدرسةوهذه

الفروعهذهأنعلىبناءإليها،تستندأصولألهاوجعلتأشتاتها،وجمعت

للأحكامتقريرهمعندالفقهاءالأئمةأذهانفيالمستقرةالأصوللتلكتشند

عنوكتابةوبحثأوجودأمتقدمةالمدرسةهذهفيالفقهيةفالفروع.الفقهية

هذهخدممنواكثر.الأصوليينمدرسةعنمتأخرةالمدرسةوهذه.الأصول

الحنفية.بطريقةاشتهرتانهاحىالحنفيةفقهاءهمالمدرسة

التالية:الكتبالمدرسةهذهنهجعلألفتالتيالكتبأشهرومن

المتوفىالجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأبوللإمام،الجصاصأ-أصول

هـ.037عام

محصدبنعليالإسلامفخرللإمام،الأصولمعرفةإلىالوصول2-كنز

هـ.482عامالمتوفىالبزدوي

السرخ!عيسهلبنأحمدبنمحمدبكرأبوللإمامالسرخ!صي،3-أصول

هـ.483عامالمتوفى

والفقهاءالأ.!وليينطويقةبينالجامعةالمدرسةثالثأ:

كلوتتميزوأيجابيات،فوائدالمتقدمتينالمدرستينمنلكلأنشكلا

أصوليةكت!ببتأليفالعلماءبعضقاملذلك.الأخرىفييوجدلامغهما-بما

الكتب:تلكأهمومنوأحد.بمانالمدرستينبينتجمح
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البعلبكنيعليبنأحمدللإمام،والأحكامالبزدويبينالجامعالنظامأ-بديع

هـ.496عامالمتوفيالساعاتيبابنالمعروف

هـ.771-عامالمتوفيالسبكليالدينتاجللإمام،الجوامع2-جمع

أحسنوالمسلمينالإسلامعنوجزاهمالأئمةهؤلاءجميعالفهرحم

الجزاء.

الموافقاتفيالفهرحمهالشاطبيالإماممدرسةرابعأ:

الغرناطياللخميموسىبنأبراهيمإسحاقابو-الشاطبيالإمامجاء

فيفقهأتعالىالفهأتاهممنوكان.الثامنالقرننهايةفيهـ.597عامالمتوفى

الشريعةفيوالعمومياتالكلياتيستشرفوأسعأوأفقأثاقبأونظرأ،الدين

نادرةالشقينةوالصدفالجواهرفيستخرجالأعماقإلىفيهاويغوض،الإسلامية

النابهالعالمالفاضلشيخنايصفهكماالجليلالإمامهذاكانوقدالوجود.

اصولهاالإسلامأحكاميضع"كانه،الفهرحمه،العابدينزينالخيرابوالشيخ

الأفقهذاومنالمنظارهذامنعليهاويتكلم،عينيهامامومقاصدهاوفروعها

أصولفي"الموافقاتالقيمكتابهفيذلكوضعوتد.الواسعالرحب

"أأ،.الشريعة

يحس!ثوعبأصوليكتابمنتقريبآخاليةالساحةفوجدالإمامهذأجاء

كلامهزالوما.محاضراتهاحدىفياللهرحمهالخيرابوالشيخشيخنابهحدثناماهذأكان)1(

الإصلامهذاعلتحرقهوعظيمالغلإخلاصنظرأالنادرةالفيمةبمعانيهأذهاننافيمطبوعأ

رحمةالذرحمه7391عامالح!هباءحلبمدينةفيالذرحمهالخيىابوالثيختوفيوقدالعظيم

فيامثالهوجوديندرربانيأعالمأاللهرحمهالعابدينزينالخيرأبوشيخناكانوقد.واصعة

واتععلوحرقةومجرياتهالعالمأحداثفيثاتبأونظرأبالحقوجهرأوعبادةعلماهذازمننا

المريرالوأقعهذاعلىوالتألمالبكلاءكئيرالذرحمهكانوقدوضعفها.وتفرتهاالإسلاميةالأمة

أحديزورهأنوتل.وامراضه+مهلكزةالفراضطريحعمرهمنالأخيرةالفزةعاشحتى

الذحفظهالندويالحسنأبوالثيخفضيلةالهندعلامةزارهوقدومقالهبحالههـشاثرالأ

العلمبرحالوالتقيتاقصاهإلىاقصاهمنالإسلامىالعالمطفتلقد:فيهقالهمماوكان

اباشبخنناالفهرحم.العابدينزينالحيرابوالثغمثلرايتماافيواشهدفبهوالفكلر

المخلصين.الربانيينبعلمائناوالمسلمينونفعناجنانهفسيحوأسكنهالخير
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شرعتماجميعفيالعبادلمصالحتأمينهاويوضح،الإسلامبةالشريعةمقاصد

العظيمكتابهوألفالدؤربهذأاللهرحمهفقامحدود.منوحدت،أحكاممن

وأعلاهاالكتبأنفسمنوهومجلداتاربعفييقعوالذيأليه،المشار

منبل،العلمطلبةمنالكثيرعندمغمورأالكتابهذأزالوما.مكانة

الإسلاميةالشريعةلفهمماسةبحاجةالإسلاميالعالمزالوماالكبارالعلماء

الشامل،الفهمفإن،تعالىاللهرحمهالشاطبيالإمامبهكتبالذيالفهم

الأساسيةوغاياتها،الإسلاميةالشريعةلمقاصدوالإستيعاب،المرنةوالعقلية

فيوالتطرفالجمودمنالكثيرعلىيقضيالفهمهذاإدن،الأحكلامتشريعمن

مستقيمةحيةتربيةالمس!ةالأجيالتربيةعلوشماعد،الإسلاميةالثقافة

جليلةخدماتمنقدمماعلىالجزأءخيرالشاطبىأ"لإماماللهفجزى.رأشدة

تراثمنوبغيرهبهوالمسلميناللهونفعناهذا،القيمبكتابهالإسلاميللعألم

الله.رحمهمالصالحسلفنا

والمناقشةللحوأرأسئلة

التعريف.لهذأالرئيسةالمعانيوبينوأصطلاحألغةالفقهأصول-عرفأ

دراسته؟منالغايةوما؟الفقهأصولموضوعهو2-ما

الفقه.وعلمالأصولعلمبينالعلاقة3-وضح

الفقهية؟والقواعدالفقهأصولقوأعدبينالفرق-ما4

المجتهدينوالأثمةوالتابعينالصحابةعهدفيالفقهأصولعن5-تكلم

باختصار.

فيه؟ألفوماذاالفقهاصولفياللهرحمهالشافعيالإمامدورعن6-تكللم

ومدرسةالأصوليينمدرسةبينالفرقوما؟الفقهأصولمدارسهي7-ما

مدرسة.لكلكتابينواذكرالفقهاء؟

تميزتوبماذأالفقهأصولفيأدلةرحمهالشاطبيالإماممدرسةعن8-تكلم

؟المدارسمنكيرهاعن

الففهاء.ومدرسةالأصولببنمدرسةببنجمعاأصولببنكناببن9-أذكر
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القافي:المعقه

وادلتهالإسلاميالتشريعمصادر

التالية:الأقسامعلىالمبحثهذاويشتمل

وهي:عليهاالمتفقالشرعيةالأدلةالأولالقسم

تعالى:اللةكتاباولأ:

تعريفه.-أ

الشرعية.الأحكامعرضفيطريقته2-

عليها.اشتملالتيالأحكاممننماذج3-

الحثريفة:المتمئةثاني!أ:

السنة.أ-معنى

السنة.2-حجية

وضبطها.السنةحفظفيالعلماءجهود3-

ومرأتبها.الفقهاءعندبهاالمعمولالسنةأنوأع4-

الكلتاب.منالسنةمقام5-

الست.نصوصبينؤالترجيحالتعارض6-
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:لاجماعأ:لثأئا

أ-تعريفه.

2-حجيته.

أنوأعه.-3

ألاجماع.أهل-4

ألاجماع.سند-5

.الاجماعفيهانقللمسائلنماذج6-

:القياس:رابعأ

تعريفه.-أ

حجيته.-2

أركانه.-3

العلة.سالك-4

الفياس.مرأتب-5

وهي:فيهاالمختلفالثرعيةالأدلةالثانيالقسم

الصحابب.مذهباولأ:

المدينة.اهلأجماعثانيأ:

المرسلة.المصالحثالثأ:

.الاستصحاب:رايعأ

.الاستقراء:خامسآ

.العرف:سادسأ

.ألاستحسان:سابعأ

-28-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأدلتهالإسلامىالتشريعمصادر

اهوأءهمتتبعولاألتهأنزلبمابينهماحكم)وأن:تعالىأللةقال

يريدأنمافاعلمتولوافإنأليكاللهانزلبعفماعنيفتنوكأنوأخذرهم

الجاهليةأفحكملفاسقونالناصمنكثيرأوإنذنوبهمببعضيصيبهمأنافه

!أ1(.يوقنونلقومحكماأدئهمنأحسنومنيبغون

فيهووضع!ن!،الثهرسولعلىالكلريمالقرآدنتعالىاللةأنزللقد

عقديأ،ومعادهممعاشهمفيالناسيحتاجهماوكل،المختلفةالحياةمناهج

همإنالبشريالكمالدرجاتآرقىللإنسانيةيحققمما،وعبادةوشريعة

المشعة.الم!ثرقةبصائرهعلوساروا،القرآنهذأتفهموأ

إليه،الدةأنزلبماالناسبينيحكمأنمج!مرسولهتعإلىأدثهأمروقد

بعضعنالناسيفتنهانمنتعالىأدلةحذرهكما،أهوأئهمأتباعمنوحذره

وهذاالقرآنهذالأنوذلكبعضهويزك.بعضهفيأخذ،إليهأدلةأنزلىما

جملةكلهأخذإذأألااليانعةثمارهيؤتيلا،متكاملةشاملةوحدةالدين

ثغرةيحدث،جوانبهمنجانبأيفيمنهشيءعنإعراضوأي.واحدة

ؤرقيها.،البشريةسعادةمنالدينبهذأالآخذعلىالمزتبةالآثارفيوتشوهأ

بقوله:أردفه،اللهأنزلبمابالحكمكألمجمللنبيآمرهتعالى(أدثهأردفولذلك

إنهانعم!؟!يوقنونلقومحكمااللهمنأحسنوم!يبغونالجاهلية)أفحكلم

05-94الاياتالمائدةسورة)1(
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وتشديدهابجرسهاالكلمةهذهتصورهالذيالسوادأقتموماعمياء،جاهلية

واما،والحياةالنورفيهالذيتعالماأدثهشرعفإما-الجاهلتةواستغراتها-

والنسل.للحرثالمفسدةالقاتلةالقاتمةا!لمةالجاهلية

الإسلاميالتشريحومصادرالشرعيةالأدلةأساسأذ:نقولهذاوبعد

النبوية،السنةمنالتشريعيةالمصادربقيةتتفرعوعنه،الكريمالقرآنهو

ألىحجيتهافيتستندالتيالمصادرمنذلكغيرألى،والقياس،والإجماع

والعطاء.للوجودصلاحيتهامنهوتستمد،الكريمالكتاب

الإسلاميالتشريعمصادر،اللهرحمهمالعلماء،قسمفقدهناومن

هما:أساسببنقسمبنإلىوادلنه

والقياش.والإجماعوالسنةالكتابوهيعليها،المتفقالأدلة:الأول

وأهمها:كثيرةوهيفيها،المختلفالأدلة:الثافي

الصحابب،مذهب-أ

المدينة،0أهلإجماع-2

المرسلة،المصالح3-

،الاستصحاب4-

،العرف5-

الاستقراء،6-

الادتحساذ،7-

بصشكلالمصادرهذهتوضيحعلالثهشاءإنالدراسةهذهفيوسنأتي

وسريع.موجز

عليها.المتفقالثمرعيةالأ!لة:الأولىالقسم

منها.الأحكاموأخذحجيتهاعلالمسلمينعلماءجميعاتفقاي

تعالى؟التهكتابأولأ

الكريم:القرأنتعريف-أ

الكتابهذايوضحبماالكريمالقرآنتعريفألىالعلماءتعرضلقد
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:يقالأنذلكفيجاءماأجمعولعل،الأساسيةمعالمهويبين،العظيم

العربي،باللفظييحمحمدألىبهالموحىتعالىأدثهكلامالكريمالقرآن

دفتيبينالمكلتوب،ومعناهبلفظهالمعجز،بتلاوتهالمتعبدبالتواتر،إليناالمنقول

رئيسةمعانخمسةعلمضتملأنجدهالتعريفهذهلاوبالتأمل.المصحف

هى:

هووليسلمجير،مححدإلىبهالموحىاللهكلامالكريمالقرآنإن-أ

منالأجمنجريلبهنزلبلالب!ثر،صياغةولا،لمجخأدثهرسولإنشاءمن

ج!لى.جلالعالمينرب

بغيزكلامأيفيهيوجدولا،العربيباللفظنزلالكلريمالقرآنإن-2

مئلالحربيةغيرفبأصللهافيهكلماتوجودأتفقوإن.العربيةاللغة

المحربيةإلىنقلتمماأواللغتانفيهأتفقتممافهي-،واستبرق-سندس

أصالة.عربيةفأصبحت

عصركلفيكفيرةجموعإلينانقلتهالكلريمالقرآنأنبمعنىالتواتر3-

.الكذبعلىتواطؤهميمكنلابحيثهذا،يومناإلىع!رالنبيزمنمن

العلمي.والتثبتاليقيندرجاتأعلىوهذا

خالصةعبادةالربانيالكلامهذاقراءةمجردأيبتلاوتهمتعبدأنه-4

ذلك-!بههأدثهرسولبينكما،فهمبغيرأوبفهمذلككانسوأء،تعالىلثه

بعشروالحسنةحسنةبهلهكانتعالىاللهكتابمنحرفآقرأمن:بقوله

وميمحرفولامحرفألفولكنحرفميملامالفأقوللاامئالها

سائرمنكيرهدونالكريمالقرآنبقراءةخاصالثوابهذاومثلحرف)1(.

يك!بن.ألثهرسولكلامحىوالعلومالكلام

القرآنتحدىفقداللفظيالإعجازأما.ومعناهبلفظهمعجزإنه5-

سورهمنسورةبمثليأتوأأن،والبيانالفصاحةأهلوهم،العربالكريم

صحيح.حسنحديثوقالالزمذير!ه)1(
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وماذلكعنعجزواالمتكرر،والتقريعالتحديوبعد.وفصاحةوبيانآبلاكة

القيامة.يومإلىكذلكيزالواولن،عاجزينزالوا

والضظم،،التشريعاتمنالكريمالقرآنففيالمعنويالإعجازأما

محلكلهاالتيالغيبيةوالأخبار،الكونيةالحقائقلبعض!والإشارأتوالمبادىء،

تقدممهماينقضهامااوبمئلهاياتواانللبشريمكنولاكلها،للبشريةاعجاز

وثقافاتهم.الناسمداركوتوسعتالعلم

الإسلامىالتشريعأساسهوالذيالكريمالقرآنمحنىباختصارهذا

العظيم.

الث!رعية:فالأحكلامعرفيالكريمالقرأنطريقة-2

أنهك!ير.الشرعيةالأحكاماساسهوأسلفنا،كما،الكريمالقرآنإن

غالبفيالتفاصيلبيانوترك،إجماليكليبشكلالأحكامهذهعلىاشتمل

بطاعةأمرناوقد.العلمأهللاستنباطثم،الشريفةالنبويةللسنةالأحكام

عنهنهحمومادشذوهالرسولىآتحم)وما:تعالىبقولهجمبئاللهرسول

العلمأهلاستنباطإلىيشيرماالكريمالقرآنفيوجدكمافانئهوا!)1(.

وأالأمنمنأمرجاءهم)وإذا:تعالىتولهفيكما،إليهمالرجوعوضرورة

الذينلعل!منهمالأمرأوليوالىالرسولالىولوردوهبهأذاعواالخوف

!)2(.منهميستنبطونه

يا)فاعتبروا:تعالىبقولهوالقياسالاجتهادإلىتعالىاللهاشاركما

منالتيالمسائلبعضفيالكريمالقرآنيفضلوقدالأبصا!!أ3،.أولي

طريغةأنالأمروخلاصة،والعقوباتالأسرةكأحكام،والدوامالثب!اتشانها

منالكثيرألىلتتسعكلئةإجماليةكانت،احكامهعرضفيالكريمالقرآن

قعدهادستوريةطر!ةآرقىوهذهالعصور.مرعلىالمتجددةالجزئيات

.7الخرأسورة)1(

83.النساء)2،

.2الحشر)3(
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وتقتنىضوئها،علىتسيرالبشربةالدساتيربدأتالتيوهي،الكريمالقرآن

اثهصنعبينالبعيدالفارقمعآفاقها،وأتسدتتفكليرهانضجلماآثارها،

وقصورهم.النصرمحاولاتوبينشيء،كلأتقنالذي

الكريم:القرأنعليهااثشملالت!الأحكلاممننمافي3-

:الأسرةأحكلام:أولأ

ركزلذلك،المجتمعاتبناءفيوالأساسالأولىاللبنةهىالأسرة

نصوصوتكادرشيدآ.محكمابناءبناثهاضرورةعلىكثيرآالكريمالقرآن

،الأسرةعلاقاتجميعفيتاويلإلىلاتحتاجقاطعةتكونأنالكريمالقرآن

ورضاعهمالأبناءوتربيةوالنفقاتالحسنةوالعشرةالزوأجألىالخطوبةمن

كتابفيمتآمللأدقوأضحهومماذلك،وغيروالميراثوالرجعةوالطلاق

سورةتسمىالتيالبقرةوسورةوالطلاقالنساءسورةويكفيك.تعالىالله

ذلك.علىدليلأالكبرىالنساء

أليومعليهيصطلحوالذي،الإسلامفيالأسرةنظامأنالمعروفومن

الإنسافيالمحضنبهذاتهتمالتيالنظمارقىهو،.الشخصيةالأحوالبقانون

دأئماالأسرةأحكلاميربط،الكلريمالقرآنأنالصددبهذأيلاحظومما.الكريم

المتعلقةالأياتيختمفترأهفيها،الظلممنويحذرالأخر،واليومباللىبالإيمان

يتعدومنتعندوهافلااللهحدودنلك:)تعالىقوله:شلالبيتبشؤودن

النساءطلقتم)وإذا:تعالىقولهومثل!،1(.الظالمونهمفأولئك؟اللهحدود

تمسكوهنولابمعروفسرحوهنأوبمعروففأمسكوهنأجلهنفبلفن

هز!أاقهأياتتتخ!واولانفسهظلمفقدذلكيفعلومنلتعتدوأضرارأ

بهيعظكموالحكلمةالكنابمنعليكلمأنزلوماعليكماللهنعمةواذكروا

يضفيمماالأسلوبوهذأ")2(.عليم!ثيءبكللاللهان!اعلمواأدثهوأتقو

الأحكلام.تلكعلىوالاحترامالقداسة

--922---البقرة)1(

231.البقرة)2(
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:الناسي!نالماليالنعاملأ!ول-+مبا:

وضعفقدلذلك،البحريةالنفسطبيعةفيوحصاسهامأمروهذأ

أثارهوسلامة،التعاملهذألضبطوالحكليمةالعادلةالأسىالكلريمالقرآن

الأصس!:تلكومن

بالباطل+الناسأموالأكلعدم-أ

بينكمأموالكمتكلوألاأمنوأال!ينأيهاإيا:تعالىأثهقال

4)1،.بالباطل

التعامل.فيالزاضيضرورة-2

الابالباطلىببنكمأموالكمنكلوالاأمنوأالذينأيها"با:نعالىفال

بكمكاناقهأنأنفسكلمتقتلوأولامنكمنرافيعنلمجارةقكونأن

رحعط")2(.

كماجهد،دونالمالرأستضخمألىيؤديالذيالرباتحريم3-

ال!ينأيهاإيا:تعالىالثهقال.المجتمحطبقاتبينالأحقاداثارةالىيؤدي

فأذنوأت!لوالمف!نمؤمن!نكتتمأنالربامنبميماوف!روأاههأ!موأأمنوا

ولاتظلمونلاأموالكمرؤوسفلكمتبتمف!نورسولهافهمنبحرب

9+(.تظلمون

بالباطلالناسأموأللأكلالمالمنيبذلماوهي.الرشوةتحريم-4

بينكماموالكمتكلواإو-لا:تعالىاللهقالوضياعها-حقوقهمفواتأو

!أنتمبالاثمالناصأموالمنفريقآلتكلواآالحكاالىبها!تدلوابالباطل

نعلمون"1،(.

قالبها،الوفاءعلوالحثعليهاوالاضهادوتثبيتهاالعقودتنظيم5-

-التحاء92(1)

.الناء92()2

.927البقرة)3(

.188البقرة(4)

-34-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


")1(فحتبؤمسمئأجلإلىبدينندايشمأذأأمنواالذينابهاأبا:نعالىالله

ألدوقالضهيد،،1،.ولاكلالبيضاردلانبايعتمأذاأوأضهدوا:تعالىوقال

بالعقود")2،+أوفوامنوا7الذينأيهاأيا:نعالى

الرادعة:العقوباتئالثأ:

الإصحلاميةالعقيدةتربيةهوبالإصلامللالتزامالأساصيالضمانإن

فيالجزاءويخاف،اثهيخ!ثىالمسلميجعلمما،القلوبفيوغرسها،الصحيحة

-الإسلامفيالجزأءمفهومفيالأصلهوهذاالأخر.أليوم

حدودعلىيتجرألمنصارمةعقوباتالإسلاموضعفقدذلك،ومع

معظمأنالمجالهذأفييلاحظوممافسادأ.الأرضفيويعيث،الله

قدالذيالفسادطرقوقطح،المجتمعلسلامةكانتالدنيويةالعقوبات

أفرادي.أوجماع!بشكلإليهيتسرب

الإسلامفيالعقوباتمقاصد

إلاالحياةتقوملاأساصيةمقاصدخمسةهناكأنالأصولعلماءيقرر

وهي:الخمصالضرورياتويسمونهابها،

التشريحجاع!وقد.والمال-والنسل-والعقل-والنفس-الدين

ماالشرأئعمنفشرعتلك،الحياةمقوماتعلللحفاظبكلليتهالإسلامي

ماالرادعةالعقوباتمنضرعكماومجفظها.وينحيهاالضرورياتهذهيغذي

علىالكللاموبمناسبة.وأمنحمايةفيومجعلهاالحياةهذهأصسىلحمايةيكلفي

الضرورياتهذ!لحفظتعالىاللهثرعهمابعضنوضحالإسلامفيالعقوبات

الخمس:

.282البقرة(11

.أالماثدة21(
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الجهادالإسلامشرع،الإسلاميةالعقيدةعلالحفاظأجلفمنأ-

لاحى)!قاتلوهم:تعالىأدهقالالقيامةيومألىماضيةفريضةوجعله

ذلكأجلمنالإسلامشرعكما4)1(.دتهكلهالدينوبكونفننةفهـن

منوالامتناعأيامثلاثةالاستتابةبعدالقتلوهيالدينهذاعنالمرتدعقوبة

)2(.فاقتلوهدينهبدلمن!:قالوقد.الإسلاملحظيرةالرجوع

أدثهتال.القصاصالإسلامشرعالنفسعكالحفاظأجلومن2-

!)3(.تتقونلعلكمالألبابأوليياحياةالقصاصفي"ولكم:تعالى

وفي.الجريمةتقيذعن!نعفإنهسيقتلانهعمدأالقاتلعرفف!ذا

وتوعها.قبللل!مفاسدودرءللجميعحياةهذأ

وجميحالخمرالإسلامحرم،العقلعلىالحفاظأجلومن3-

أمنواالذينايها)يا:تعالىاللهقال.عليهتؤثرالتيوالمخدراتالمشروبات

الشيطانعملمن!رجسؤألازلأموالأنصابوالميسرالخمرإنما

.)4(،الأبةفاجتنبوه

عليه،وشجعالنكاحالإسلامشرع،النسلعلالحفاظأجلومن-4

الطرقبانباعالبشريالنسلإفساديحاوللمنالعقوباتأشدوضعثم

وضياع،الانساباختلاطالىتؤديالتيالشرعيةكبرالعلاقاتمنالفاسدة

ورجمجلدمنالزناكضوبةوذلك،الاجتماعيةالعلاقاتوتمييعالأصرة،

وأزأنيةالاينكحلا)الزاق:ئعالىاللهقال.للشهادةوردالبلادمنونفي

!)5(.المؤمنينعلىذلكوحرممشركأوزانإلاينكحهالاوالزأنيةمث!ركة

جلدةمائةمنهما!احدكلناجلدواوالزافي)الزانية:ئعالىاللىوقال

الأخر"61،.واليومبالتهثؤمنونكنتماناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمولا

-----93.-الأنفال-صورة)1(

المند.فيوأحمدالسننواصحابالبخاريالإمامروأه)2(

917.أبقرة31(

.2النور)6(3.النور)5(09.الماثده)4(
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وأباحالتملكالإسلامشرعفقد،المالعلىالحفاظأجلومن5-

المالنماءتتضمنالتيالضوابطادقووضع،الناسمعوالتعاملالتجارة

فمن.وأصحمابهلأهلهمحترمأالمالهذاجعلكما،وتوزيعهكسبهوحسن

شرعولهذاوالفساد.الجريمةدابريقطحالذيالحازمالجزاءفلهعليهأعتدى

بماجزأءأيديه!افاقطعواوالسارقة)السارق:نعالىفقالالسرقةحدالإسلام

0.الحرأبة،حدالإسلامشرعكماحكليم"أ(.عزيزوألتهاللهمننكالأكسبا

فإذا-المسلمينسبيلواخافة،الطرققطاعبعصاباتاليومبسمىماوهو

نأوبين.ورسولهدثهالمحاربينأدثهس!مفقدالفسادهذالمثلالناستحمع

منوالنفي-والأرجلالأيدي-الأطرافوتقطيعوالصلبالقتلجزاءهم

)أنمما:تعالىأدثهقال.الجرائمتلكمثلفييفكرأحدأيجعللامما،الأرض

وأيقتلوأأنفسادأالأرضفيويس!عونورسولهاللهمجاربونالذينجزاء

لهمذلكأيارضمنينفواأوخلافمنوأرجلهمأيديهمتقطعاويصلبوأ

")2(.عظيمعذأبالأخرةفيولهمالدنيافيخزي

واستقرأرأأمنأ.يانعةث!ارأتعطيأنهاكير.رادعةعقوباتأنهاحقأ

سلطانمجكحهاالتيالأرضفيدائماوسلامأمصانأ،وعرضأ،موفورةوكرامة

لفسدتاهواءهمالحقاتبعإولو:القائلالعظيمالثهوصدق.الدبنهذا

،)3(.فيهنومنوالأرضالسموات

والمحكلوم:الححمبينالعلاقةرابعآ:

الحاكمبينالعلاقة،الكريمالقرآنبينهاالتيالأحكامأهمومن

البشرلنزعاتيتركهولمالأمر،هذاالكلريمالقرآنوضحفقد.والمحكوم

وأالحياةعمارةمنالأمرهذاعلىيترتبما.لعظيموذلكالطواغيتوجور

الحرثوتهلكاليومالعالموتعمعمتالتيالفتنوهلوخرابها.ف!سادها

---38.)1(--اتائدة

33.المائدة)2(

71.المؤنون)3(

-37-

http://www.al-maktabeh.com



هذأجرأءومن،والمحكومالحاكمبينالعلاتةفسادجراءمنالاوالنسمل،

وان.الإسلاميةالعدالةكيابفيببعضبعضهمالناسيوقعهالذيالظلم

،المجالهذأفي،الكريمالقرآنوفصلهاالإسلامبينهاالتيالضوابطاهممن

يلي:ما

واجبه.وعليهحفهالإسلاعىالمجتحعفي)نسانفلكلل.العدل-أ

بالواجباتويطالبلأهلها،الحقوقبإعطاءيقومانالمسلمالحاكممهمةومن

كلتضع،والإنصافالعدلمنأسسعلوالجماعةالأئةمصلحةتهمالتي

)ان:ئعالىاللهقالكاملأ.حقهالأمةفيفردلكلوتعطيحدهعندإنسان

لمحكلمواأنالناسبينحكلمنموإذأأهلهاالىالأماناتتؤدواانيأمركمأدته

كلاموسباتي4)1(.بصبرأسمبعأكاناللهأنبهبعظكلمنعمااللهإنبالعدل

الإسلامية.الشريعةخصائصفيالعدلعنمفصل

اللهيعفولم،الق!ياديةالعقليةلنضجالدقيقالميزانوهي.الشورى-2

قائلأ:تعالىاللهخاطبهفقدالسماءمنالوحيعليهينزلوهو!رسولهمنها

الأمر"،2(.فيأوشاورهم

تعالى:فقال،افرادهبينوالعلاقةالإسلامىالمجتمعالثهووصف

رزتناهم!ممابينهمشورىوامرهمالصلاةوأقاموالربهماستجابواإوالذين

.)3(دي!ينفقون

الركنانوهماالزكاةدا!اءالصلاةاتامةبينالشورىذكرعفوأيأتولم

العظيم.الخلقهذاأ!يةلبيانذلكجاءبل،الدينهذافيالأساسيان

مفتوحأالمجالليزكوانواعهاالشورىكيفبةالكريمالقرآنيحددولمهذا،

نحتلفة،ووسائلأساليبمنألي!الناسيصلوما،المجتمعاتثطورأمام

الذيالهائمالأمرهذافيوأحسنهاأصلحهاألىليصلواالمسلمونفيهايجتهد

.58الناء(1)

.915عحرانآل)2(

.38الثورى)3(
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أنهكماشرعيأنصأذلكيصادمألاشريطةكلهاوأوضاعهاالأمةبهتصلح

رعاعلافيها،الرأيوأهلالأمةعلماءهمالعشورىأهليكونأنلابد

.الناس

وترتىالأمممنأمةنقومأنيمكنلا،بالمعروفوالطاعةالسمع3-

مسارهاوتحددعلاقاكاتحكلمونظمضوأبطدونصحيحأ،حضاريأرقيأ

يحكلموسلطاذنجاميرألاذلكيتمأنيمكلنولاوآرائها.تطلعاتهاوترشد

الخيرومجققدورهيأخذأنالحاكملهذايمكلنولا.النظامفيهويحمي،المجتمع

رضيعمرالمؤمنينأميرأدثهورحم.ويطاعلهيسمعلممالأمتهيريدهالذي

قيادةولاقيادةبدونجماعةولاجماعةبدونأسلاملا:يقولعندماعنهالله

طاعة.بدون

أدثهتال.الشرعيةالواجباتأهممنالأمرلوليوالطاعةفالسمع

الأمرواوليالرسولوا!حواالثهأطبعواأمنواالذينأيها!يا:تعالى

،)1(.منكم

وانما،يقالكماعمياء،طاعةولاعشوائيةليستالطاعةهذهأنكير

ويطيعيسمحفالمسلم.بالمعروفوالطاعةفالسمععيناء.مبصرةطاعةهي

لوليحلامااذاولكن.اللهإلىبهايتقربعبادةذلكويعتبرالأمر،لولي

بلولاطاعةسمحفلا،الإسلامونظام،اللهشرعيخالفبمايأمرأنالأمر

والسمعوالشورىالعدل:الأسسهذهبمراعاةإنهنعم.والبيانالنصح

ويكزالحضارةوتزدهرالإسلاميةالشعوبونسعدالأممتبنى،والطاعة

الذلمنالأمةتعانيمابمقدأرالمبادىء،هذهتخلفوبمقدار.العمران

.والحرمانوالتخلفوالضياع

القرآنوضعهاالتيالإسلاميةالأحكامبعضىعنلمحةفتلكوبعد،

الدينهذامبادىءالىلفتةهىوانما،والبيانالتفصيلبصددولسنا.الكريم

وصدقعليها.تعالىاللهفطرهالتيفطرتهمعوتتصثى،بالإنسانتموالتي

95.الناء)1(
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اللهلحلقتبديللأعليهاالناساللهفطرالتيألته"نطرة:القائلالعظيماثه

،)1(.يعلمونلاالناس!رولكنالقمالدينذلك

الشريفة:ال!ئةثانيآ:

ال!تة:الصحاحفيالجوهريتال:اللفةفيالسنة.السنةمعنى-أ

الفهرسولأدوالهىالأصولببنعندالسنةومعنى.السرهوال!تهالطرلمه

وتقريرأته.وأفعاله!

كماصلوأ!:قولهالشرعيةالأحكامفيأمثلتهاومنكثيرةيق!فأقواله

فيراديك!هأفعالهوأما،3(.مناسككمعنيخذوا:يوقوله)2(.أصليرأيتموني

كصلاتهالإسلاميةالشريعةتطبيقمجالفيأعمالمن!يفعلهكانمابها

ئفعلكانفهيالتقريريةالسنةوأما.وغزوأتهوحجهوالسلامالصلاةعليه

بعضفحلهبشيءيح!معأووالسلامالصلاةعليهالرسولبحضرةشيء

المعانيأحدوهوفعللماإقرارالسكوتفهذا.ذلكعلىوشكتأصحابه

الماءفقدعندالصحابةلتيمموالسلامالصلاةعليهك!قرارهوذلك.التشريعية

الحفرلأكلوكإقراره،واجتهاداتهمالصحابةمنكثيرلأقضيةوكإقرأره

منكلر.علىيسكتلايالنبيلأنذلك،ونحووالضبالوحضية

السنة2-حجبة

بل،الإسلامىالتشريعأصولمنهامأصلالنبويةالسنةانشكلا

حيثالمجالهذأفيالكتابوبينبينهايفصللمالذرحمهالشافعيالإمامإن

بيانفيتامأتعاونأمتعاونانهاإذ"النص"،عليهماوأطلقواحدأأصلأعدهما

ال!ثرعية.الأحكام

.03لروما(11

وأحمددأووابوالبخاريرواه)2،

وأحمدالنساثيروأه31(
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القرأنمنالاستنباطفيينبغيلا:الفهرحمهالشاطبيالإماميقول

السنة.وهووبيانهشرحهفيالنظردون،عليهألاقتصارالكريم

الإسلاميالن!ثريعفيواصالتهاالسنةحجيةعلىالقرأنيةالأدلةومن

عليهمأرسلناكفهـاثولىومنالذأطاعفقدالرسوليطع)من:تعالىقوله

واطيعواالفهاطيعواأمنواالذينايها!يا:تعالىوقالحفيظأ!)1(.

ورسولهالذقضإذامؤمنةولألمؤمنكان)وما:تعالىوقال،)2(.الرسول

بالفه)فمامنوا:تعالىالفهوقال!)3(.امرهممنالخيرةلهميكونانأمرأ

!)"،.تهتدونلعلكموائبعوهوكلماتهبالئهيؤمنالذيالأميالنبيورسوله

ألىفانتهوا!)5(،عنهنهلامومافخذوهالرسولأتلام)وما:تعالىالفهوقال

يت!،النبيبطاعةوتامرالشريفةالسنةمكانةتبينكثيرةآياتمنذلكغير

.(مرهمخالفةمنوتحذر

يحاربالتيالأسلحةمنخطيرسلاحوحجيتهاالسنةأنكارأنوالحقيقة

بالإمامحداالذيهوالخطيرالأمرهذاو)نوحديئأ،قديمآ،الإسلامهذأبها

السنةلموضوع-الرسالة-القيمكتابهفييعرضأنالفهرحمهالشافعي

مناقشةالمعانيهذهويناق!شآحادأاومشهورةأومتواترةكانتسواءوحجيتها،

بماعليهاوأقإلاسليمعقلفيتدورلشبهةيزكلممماالبصير،الناقدالخبير

دينعنالصدوقصدهاالفتنأثارةهمهاالتيالفاسدةالعقولأمايدحضها.

المتعصبالهوىعنتتخللمماحوأرولانقاشمعهايجديلافهذهالقه،

المريب.والقصد

الموضوعهذأفيالعظيمينالكتابينإلىبالرجوعالصددبهذاوانصح

التشريعفيومكانتهاالسنةوكتابالفه،رحمهالشافعيللإمامالرسالةوهما:

ويشفي.يغنيمافيهما)ذالئهرحمهالسباعيمصطفىللدكتورالإسلامى

)1،النساء08

95النساء()2

63الأحزأب)3(

158الأعراف(4)

الحشر7)5(
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وضبطهاالسنةحفظفيالعلماءجهود3-

لسنةهعماأنلحفظهتعالىتدابيرهومنالدينهذاعلىالفهفضلمن

بهتكللمماكلوضبطون!ثرها،لخدمتهاحياتهموقفوارجالأ!كطالفهرسول

الحديثعلماءهمالرجالأولئكالعمليةحياتهفيفعلهأو!الفهرسول

فإنالجزأء،احسنوالمسلمنالإسلامعنوجزأهمالفهرحمهمومصطلحه

التيالجبارةالجهودأماممشدوهأليقفوأصطلاحاتهالحديثلعلمالمتتبع

تح!،الفهرسولسنةعلىللمحافظةالأطهارالأخيارالعلماءأولئكقدمها

.غيرهمنمنهاالصحيحوتمييز

حتىوضعوهاالتيالضوابطفيالنظرنمعنعندماالعجبويزدادبل

علمو)نث!.الئهرسولالىالنسبةوصحيحعضدهممقبولأالحديثيكلون

مفاخرمنمفخرةليعدالمحدثينعند)1(الرجالوعلموالتعديلالجرح

قدالمحدثينفإنروأتها،إلأالأخبارآفةما:الناسقالفلئن.المسلمين

لامنوبين،حديثهيقبلمنبينوميزوادقيقةعلميةغربلةالرواةكربلوا

الحديثعلمفيأشتغلرجلكلبلجيلكلتاريخوعرفوأحديثهيقبل

ولم.المناسبمكانهفيإنسالبكلووضعوأ،عجيبةدقيقةمعرفةدالرواية

مردودأكانومن،جرحوهمجروحأكاذفمنلائملومةالقهدينفيتاخذهم

تعالى.الفهدينحسابعلىأجتماعيأوعاطفياعتبايياييراعواولم،ردوه

اقبلولابهاستسقيمنشيوخيمنإن:يقولالفهرحمهمالكالإمامفهذا

نقلهاوصرفةوضبطهاالأخبارفيوالدقةشيءوالتقوكطفالصلاح.حديثه

والعدالة،الصلاحمنالحديثراويفيبذفلاآخر.شيءمنهاوالتثبت

لاالذيوالحفظوالضبطالتيقظمنمعهبدلابلهذا،يكفيلاولكن

الفهورحم،عنهميؤخذالذينالرجالمعرفةمنكذلكبذولا،غفلةتخونه

عحنفانظروأدينالعلمهذاإن.قالعندماالصالحسلفناعلماءاحد

دينكم.ئاخذون

أ)!بيسنةيروونالذينالرجمالتمحيصمنالحديثعلماءبهقامماالعلمبهذاالمقصود)1(

الحديث.كهيؤخذالذيالثقةالعدلالمقبولمنروايتتردوالذيعدالتهفيالمجروحوبيان
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الضوء-ألفاءنريدطنماوأنوأعه،الحديثمصطلحبصددالآنولسنا

وعلىالحديثلعلماءالمشكورةالجهودتلكعلى-السنةعننتكلمونحن

يريدمنوليرجع.النبويةالسنةلضبطوضعتالتيالرصينةالعلميةالضوابط

تدرهمالقومويقدرصدرهفيهاليشفيالحديثمصطلحمكتبةإلىالتوسع

الدين.لهذاالفهبحفظيقينأويزدأد

ومرأتبهاالأصول!نعندبهاالمعمولالسنةانواع-4

لأنهموذلكالمحدثيناهتمامالسنةبانوأعالأصولعلماءاهتملقد

بذفلا،الكلريمالقرأنبعدالإسلاميللتشريعالثانيالمصدرالسنةيعتبرون

إلىالشريفةالسنةالأصوليونقسمولقدمنهاوالمردودالمقبولمعرفةمن

تشمين:

.!النبيالىسندهاأئصلالتيالسنة-الأول

.!النبيإلىسندهايتصللمالتيالسنة-الثافي

لنقفباختصار،منهاكلتحتيندرجوماالقسمينهذينعنوسنتكطم

النبوية.بالسنةبالأخذوطريقتهمذلكفيالأصوليينرأيعلى

السندالمتصلةال!سنةأولأ:

تفاوتمعبهاومحضجمغتبرةكلهاأقحمامثلاثةإلىالسنةهذهوتنقسم

درجاتها:

علىتوأطؤهميؤمنبحيثجمععنجمعروأهماوهوالمتوأتر.-أ

.!الفهرسولالىالسنديصلحى،مثلهمعنالكذب

الزكاةمقاديرومثلأدائهاوكيفيةبركعاتهاالخمسالصلوأتمثلوذلك

العلميفيدالمتواترالحديثأدقعلىالعلماءجمهورأتفقوقدذلكونحو

الكريم.كالقرأنبهالاحتجاجصامنوهوأليقبني،

بعديشتهرثتماثنانأوواحديئ!النبىعنيرويهماوهوالمشهور-2
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أعلالحديثوهذا.الكذبعلىتواطؤهميؤمنأعدادتنقلهبحيثذلك

الغالبالظنيفيدوهوالمتوائر،مندرجةوأنزلالآحاد،حديثمندرجة

المتواتر.دونويبقى،اليقينيفيدالحنفيةوعندالعلماء،جمهورعند

منطبقةكلفياثنالطأوواحديرويهماوهوالآحاد.حديث3-

المشهور.مستوىالىيصلولا،طبقاته

ويجبالعلماء،جمهورعنداليقينلاالظنيفيدالحديثمنالنوعوهذا

رأوييخالفألالذلكاشترطواالحنفيةأدقغيى.الأئمةجميععندبهالعحل

رحمهمالكالإماموأشترط.روايتهبخلافيعملبحيثهورواهماالحديث

المدينة.أهلعمليخالفلاأنالآحادخبرفيالذ

سندهايتصللمالتيالسنةثانيأ:

أئهفحكلمهالسند،متصلغيريف!النبيعنالمرويالحديثكانإذأ

العلماء.جمهورعندأتفاقمحلوهذا.المثرعأحكامفيبهيحتجولاضعيف

يحسنومذأهبآراءفيهللعلماءالقبيلهذامننوعهناكأنكير

أحدرفعهالذيالحديثأئهوتعريفهالمرسلالحديثوهوباختصار،ايرأدها

الصلاةعليهالنبيوبينبينهالواسطةيذكرولم!،النبيإلىالتابعين

يكونانومجتمل.صحابيآالس!ندمنالاقطيكوذأذيحتملوهنا.والسلام

محروف.كيرتابعيأ

بالمرسلالأخذفيالعلماءمذأهب

فيهومذأهبهمالمرسلبالحديثألاحتجاجفيالعلماءأختلفلذلك

كالتالي:

،غيرهالبابفييجدلمإذاإلأبالمرسليأخذلاحنبلبنأحمدأ-الإمام

.القياسعلىويقدمهبهيأخذغيرهيوجدلاوعندما
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بهوالاحتجاجالمرسلاعتبارإلىحنيفةابووالإماممالكالإمام2-وذهب

ثفصيل.دونمطلقأ

الأالمرسلبالحديثألاحتجاجعدمألىالذ،رحمهالشافعيالإمام3-وذهب

أهها:شروطفيهتوفرإذا

مرسلأ.أومتصلأأخربحديثتقوىأذأأ-

عنهم.الفهرضيبعفالصحابةقولالمرسليوأفقأن-ب

بموجبه.ويفتيالعلمأهلبعضالمرسلهذايتقبلأن-ج

الذينالتابعينكبارمنالحديثأرسلالذيالتابعييكونأند-

المسيب.بنكسعيدعنهمالقهرضيالصحابةعنالروايةيكزون

المرسل،بالحديثللأخذوضعهاالتيالشروطمعالشافعيإنثئم

عندعليهالمتصليقدمبحيثالمتصلالحديثمندرجةأدقيعتبره

.النعارض

الكلتابمنالسنةمقام5-

.والإيضاحوالبيانالتفسيرمقامالفهكتابمنالنبويةالسنةمقامأن

ثلاثة:امورفيهذاويتجلى

وأنصبةالحسمسالصلواتذلكومثال،لمجملهوبيانهاللقرأنالسنةأ-تفسير

القرأنمنعرفنالماالسنةفلولا.الحجمناسكأدأءوكيفيةومقاديرهاالزكاة

.الإسلامأركانأهمهىالتيالشعائرهذهنؤديكيفالكريم

امثلةومنقرافي،بنصتثبتالتيالفرأئضبعضتكلملالنبويةالسنة2-إن

لتزلدالسنةوجاءتالكريمبالقرأناصلهثبتفقد.اللعانحكلمذلك

بعدها.الزوجينبينالتفريقوجوبالملاعنةحكمعل

ومن،الكريمالقرآنفيأصللهاليسجديدةباحكامالصنةتاتي3-وقد

ذلك.وكيرالبهائمسباعولحومالأهليةالحمرتحريمذلكأمئلة

ن)التضريعمجالفييقولهالرسول!أويفعلهماكلإنالحقيقةوفي

أباحالذ،وقدعنالمبغمقامالذرسولومقام،تعالىالقهمنوحىالأهو
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لهاللهبيناجتهادهفييصبلموانعليهيعرضفعطيجتهدأنلهالذ

+الصواب

مكلتومأمبنعبدالذوقصةبدر،أسرىحادثةفيهذامثلحدثكما

محضهورتان.والقصتان.جمصسورةأوأئلبسببهانزلتالتي

السنةنصوصببندالزجبحالنعارض6-

وموقف.النعارضمنشيءفيهاويظهرالنبويةالأحاديثبعضتردقد

معانيهابينوالجمحبينها،التوفيقيجبائهالأحاديثهذهمثلمنالعلماء

ذلك.أمكلنأنالآخرمعثححلفلامعنىعلىمنهاكلبحمل

الحديثيناحدأنئبتفإن،النسعخامرفيينظرالجمعيمكنلموأن

باللاحق.امنسوخأمنهماالسابقويعد،الن!خإلىفيصارالآخرعنمتأخر

وجوهمنبوجهبعضعلىبعضهاترجيحمنبذفلاالتاريخجهلوان

الزجيح.

المتعارضةالأحاديثبينالترجيحأنواع

إلىبالنظربعض،علىالأخباربعضترجيحإلىنصلأننستطيع

المتن.-وثانيهماالإسناد-أولهماأمرين

والمتونالأسانيدبينللزجيحمتعددة(وجهأالأصولعلماءذكروقد

فياللمع9القيمكتابهفياللهرحمهالشيرازياسحاقابوالإمامأوصلها

تلكأهمالدراسةهذهفيوسأذكروجهأ.وسثرينأربعةإلى"الفقهأصول

.الوجوه

الأسانيد:ترجيحاولآ:

أهمها:بأموربعضعلىالأسانيدبعض!ي!رجح

يسمع.لماشه(وعىلأئهعليهفيقدمالآخرمنأفقهالرواةأحديكلونأ-أن
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علفيقدمبهالمرويالأمريتعلقأوللقصةمباشرأالرواةأحديكون2-أن

بحاله.أعرفلأنهغيره

عندالصحيحعلالأقلعلىفيقدمروأةأكزالخبرينأحديكلون3-أن

الفرد.منالحصهوعنوأبعدأقوىالجماعةلأنالعلماء

منه.أدقهومنعلىفبقدمثك!للرسولصحبةأكثرالرواةأحديكون4-أن

لذلك.فيقدمأحتياطأوأشدأورعالروأةاحديكون5-أن

ماتالتيجمتئالنبيأفعاليرثونلأنهمغيرهمعلىالمدينةأهلرواية6-تقدم

غيرهم.منبهاأعرففهمعليها

لممنعليهفيقدمروايتهفيالاختلافعنهوردقدالرواةأحدكان7-)ذا

عنه.الروايةتختلف

المتونترجيحثانيآ:

أهمها:بوجوهوذلك

لممماغيرهعلفيقدمأخرلدليلموأفقآالمتعارضينالخبرينأحديكونأ-أن

ذلك.له.يتوفر

يعمللممماغيرهعلمقدمفهوالأئمةبهعملقدالخبرلنأحديكونا2-أن

به.

فيقدمبمفهومهوالآخربنطقهالحكمعلدالأالخبرينأحديكون3-أن

.المفهومعلالمنطوق

معلأنالنافيعلىالمثبتفيقدمنافيأوالآخرمثبتآالخبرلنأحديكون4-أن

.غيرهعلىفيقدمزيادةالمثبت

خلافه.علفيقدمالدينلأمرأحتياطالخبرينأحدفييكون5-أن

الإباحة.علىالحظرفيقدمللإباحةوالآخرللحظرمقتضيآأحدهمايكون6-ان

علىالفعلعلالقولفيقدمفعلأوالآخرقولأالخبرلناحديكون7-أن

الأصح.

والتيألاختلافظاهرهاالتيالأحاديثإنهنايقالأنينبغيومماهذا
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معنىحديثلكللوجدواقدالعلماءلأن،وجدتاننادرةبينهاالجمعيتعذر

أئهيالنبيعنالحديثفيجاءفمثلأقويأ.التعارضبدأمهماعليهيحمل

حديثفيوجاءيسألها)1(.أنقبلصاحبهابهاشهدمنالشهادةخير:قال

يعطون:عنهمالئهرضيالصحابةبعديجيءمنبعضفي!تولهأخر

فيجاءحتىذلكعلىلهمالذممقامفيوهذايسالوها)2(.أنقبلىالشهادة

يسألوها.أذقبلالشهادةيهريقونللحديثروأية

تعطىماالشهادةخيرانعلىيدلاحدهماانالحديثينمنفالوأضح

تعارضوهذالها.وإهرأتأمذمةسؤالهاقبلالشهادةيجعلوالثاني،سؤالدون

الأمر.ظاهرفيمتضادأيكونلبكادإنهحتىواضح

ناقالواحيثحسنأجمعأالخبرينبينجمعواالعلماءمنالربانيينأنكيى

أذاماهيذلكمنهيطلباندونصاحبهابهاشهدإذاالمحمودةالشهادة

بهذهالألهأثباتلاإذأدأؤهالولاسيحوتكانلشخصحقأستحيكانت

مافهيصاحبها،منطلبدونتؤدىعندماالمذمومةالشهادةوأما،الشهادة

يطلبأندونعليهوشهدبعضهمتقدمثئمشهودهيكثرمشمهورأأمرأكانإذا

عليحملمماالأناةفيهتجبفيماوتسرعوارتيابشكمحلفهذأ.ذلكمنه

منالذمبمعرضجاءلذلك،الحالهذابمثلالشحهادةهذهصاحبتهمة

ماصعانالتعارضظاهرهاالتيالأحاديثمنكثيروهكذا!.الرسول

العلماءقبلمنوفقههامعانيهاعنوالتمحيصالبحثعندتعارضهايزول

أسمهالشانبهذأخاصكتابالفهرحمهالشافعيوللإمام.المحققين

كتابهالموضوعهذافيالفالفهرحمهقتيبةابنوكذلك(.الحديث)أختلاف

أرادمنالعلميةالأمهاتتلكإلىفليرجع،.الحديثمختلف)تأويلالقيم

البحث.فيالتوسع

المعندفياحمدالإمامأخرجه)1(

الفتنبابفيأيضأالزمذيورواهالمحندفياحمدالإماماخرجه)2(
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والمناقشةللحوارأسئلة

عليها؟المتفقالشرعيةالأدلةهي-ماأ

تعريفه.معاتيواشرحالكريمالقرأن-عرف2

السرعية.الأحكلامعرضفيالكريمالقرأنطريقةعن-تكلم3

الكريم.القرأنعرضهوكيفالأسرةنظامعن-تكلم4

تهولماوضحالقرأن؟وضحهاالتيالاقصاديالتعاملأصولهي-ما5

بالأمثلة.

علىللحفاظالذشرعهماوأذكر؟الإسلامفيالعقوباتمقاصدهي-ما6

باختصار.الخمسالضروريات

بينالعلاقةلتنظيمالكريمالقرأنوضعهاالتيالأسسأهمهي-ما7

القصيل.منشيءمعاذكرها؟والمحكومالحاكم

الأصولون؟عندأنواعهاوما؟السنةمعنى-ما8

السنة.حجيةعلالوافيةالأدلة-أذكر9

وضبطها.السنةحفظفيالعلماءجهودعن.أ-تكلم

ب!يجاز.وضحهاالعلماء؟عندبهاالمعصولالسثةأنوأعهيأ-ماأ

ذلك.وضح؟المرسلبالحديثالأخذفيالعلماءمذاهبهيأ-ما2

ذلك.وضح؟الكتابمنالسنهمقامهوأ-ماأ

منها+خمسةوأذكرالمتعارضةالإسانيدبينالترجيحأنواععنأ-تكللم2

منها.خسةواذكرالمتعارضةالأحاديثبينالترجيحأنوأععنأ-تكللم3
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:جماعل!ا:ثالئأ

-نعربفه

-حجيته

-انوا!

-أهله

-سنلىه

-أمثلته

الإجاعتعريف-أ

"...امركمأفأجمعوأ:تعالىالذتال.والاتفاقالعزملغةالإجماع

عليهاتفقوأاذاالأمرعلىالقومأجمع:ويقال،عليهأعزموااي)1(الآية

العصورمنعصرفىوفالهبعد!محمدامهمج!هدىالفالىهوواصطلاحأ:

العحلية.الأمورمنأمرفيشرعيحكمعل

التالية:الحقاثقلناتتضحالتعريفهذافيالنظرإمعانوعند

ب!جماععبرةولاالإسلاميةالأمةمنللمجتهدينبالإجماعالعبرةأنأ-

بحيثالمجتهدينجميعوجودتحققمنكذلكبذولا.ورعاعهمالناسعامة

.الإجماعيقعلموالأمنهمواحدفرديشذلا

فهوحياتهفيأما!.الرسولوفاةبعدالأيكونلاالإجماع-ب

.والسلامالصلاةعليهبوجودهللإجماعمجالولاتعالىالذلشرعالمبلغ

أما.الفرعيةالعحليةالقضايافيالشرعيالحكلمهوعليهالمجمع-ج

علىفيهايقتصربلوالإجماعللاجتهادفيهامجالفلاالإسلاميةالعقيدةفضايا

.المتواترةالشرعبةالنصوص

الإباع.حجية-2

حجةوهو.الإسلاميةال!يعةمصادرمنالثاكالمصدرهوالإجماع

يعتدلامنبعضالأاللهمالمسلمينمنأحدذلكفيينازعلمقاطعة

رالخوارج.الإماميةوالشيعةالمعتزلةمنبخلافهم

17بون!11(
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منالرسوليشاتقإومن:تعالىقولهمنهاكثيرةالإجماع-حجيةوأدلة

جهنمونصلهتولىمانولهالمؤمنينسبيلكيرويتبعالهدىلهتبينمابعد

هدى)3(.علىالأأمتييجمعلنالفهإن!:وقالمصبرأ"أا(.وساءت

"3(.ضلالةعلىتجتمحلاأمتيإن!ر:وقوله

الإجاعانواع3-

نوعن:علالأصوليينعندالإجماع

فيبر(يهمجتهدكلفيهيصرحالذيوهو.الصريحالإجماعالأول

حجةالنوعوهذأوأحد،حكمعلىالآراءجميعتتفقثئمالبحثمحلالمسالة

.خلافبلا

ولاالإجماعاهلبعضيسكتبأنوذلك.السكلوقيالإجماعالثافي

المسالة.فيرأيهيبدي

منكثيرومعهالفهرحمهالشافعيالإمامعندحجةليسالنوعوهذا

ل!ش!ولكنموافقغيرالساكثيكونوتدتوللساكتينمسبلالأنهالعلماء

لذلك.فسكتمعارضةحجةعنده

القوةفيالصريحالإجماعدونوهوحجةأنهبعفالفقهاء:وقال

يعنيذلكف!نسكلتوتدأما،لأبداهنحالفقولللساكتكانلولأئهوذلك

الأقل.علمخالفتهعدم

الإباعأهل-4

الأمةمنالمجتهدونهمأهلهانالإجماعتعريفمنواضح

115النساء(11

الفتنقوالزبذيأحمدالإماماخرجه)2(

الفقهفيماجةابناخرجه)3(
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منالأحكلامامشنباط!بكليفيةومسائلةالفقهبادلةالعارفونوهمايإسلامية،

وألاته.وشروطهألاجتهادأدوأتمنتمكنهممعأدلتها،

بدعهمالىالداعونوالأهواءالبدعأهلالمجثهدينهؤلاءمعيدخلولا

ونحوهم.والباطنيةوالقدريةوالروافضكالخوارج

وفهمهفقههفيشذمنالإجماعأهلمنيعتبرلمالفقهاءبعضأن!تى

.القياسكنفاةوذلكالأمةجماهيرعن

المجمعينعصرأنقرأضالإجماعلتمامبعضهمأشترطوقدهذا

ب!ثرط.ليسائهعلوالجمهور

الإجماعسند-5

لهبذلاالإجماعأنيعلمأنيجبولكنشرعيةحجةالإجماعأنحقأ

جمانمنكائنأأحديملكفلاوالأ،الحعسنةأوالكتابمنشرعىمستندمن

وتعالىسبحانهالفههوفالشارع.جماعةولافردلاالأحكلاممنحكمتشريع

حجةتكنلمنفسهاوالسنةالخطأ.عنالمعصوميرسولهعنهوالمبلعوحده

التيالمائلتتبعنا)ذأولذلك.تقدمكماوأعتبارهاباتباعهالناالتهامرلولا

لكلأننجد،بعدهمفمنعنهمالذرضيأدصحابةمنالإجماعفيهانقل

علتخفىتدالنصوصهذهأنكير.ال!ثرعيةالنصوصمنسندهامسألة

جيعهم.علىتخفىلاولكنالمجمعينبعض

النص؟وجدإذاالإجماعفاثدةما:يمالوقد

لكلونهظني!أيكونقدالمثرعيةالنصوصر!منالإجماعس!ندان:فنقول

مخالفتهيجوزولاقطعيةحجةيصبحعليهالإجماعبعدولكلنمثلأ،أحابرخبر

دليلهاولهاالأثرعيةمسالةمنفماوالأالإجماعفائدةوهذهمجتهد.لأي

مباحثفيلهاسننعرضالتيالكثيرةللأسبابالأئمةبينالخلافيكزولكلن

الفه.شاءإنالإسلاميالت!شريعتاريخ
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الأجماع:فيهانقللمائلنمافي6-

متفاوتة،الاجماعمسائلفيالعلماءأقوالانإلىالتنبيهمنبدلا

،الندرةحدإلىويوصلهاعليهاالأمةأجمعتالتيالمسائلمنيقللفبعضهم

وكلا.العلملأهلخلافآفيهيعرفلاماكلفيألاجماعيدعيوبعضهم

المسائلننكلرفلاالأمرفيألاعتدالمنولابدوتفريطأفراطفيهالمنهجين

متانيةدرأساتالىيحتاجوالأمر.محلهكيرفيالإجماعنضعولاعليهاالمجحع

نصابها.فىالأمورلوضع

مراتبفيكتابأاللهرحمهالظاهريحزمابنالإمامكتبوقدهذا

وتتبع".والاعتقاداتوالمعاملاتالعباداتفيالاجماع"مراتبوسماهالاجماع

منمنبابكلفيعديهاأجمعواقدالعلماءأنيرىالتيالمسائلاللهرحمهفيه

ليستمسائلفيالاجاعنقلمنغيرهفيهوقعفيماوقعانهغير،الفقهابوأب

هذاكتابهونقداللهرحمهتيميةابنالإسلامشيختتبعهفقدلذلك.إجماعمحل

حزمابنلكتابذيلأالنقدهذاطبعوقد".الاجماعمرأتبنقد9سماهبكتاب

الله.رحمه

المسائلالعلماءأئمةعنألاجماعفيهائقلالتيالمسائلجملةومنهذا

التالية:

المعردفة،بركعاتهاخمسالمفروضاتالصلواتانعل-الاجماعأ

أمرأة.انهايعلموهوبامراةاقتدىمنصلاةفسادعل-الاجماع2

والنحر،الفطريومصومحرمةعلى3-الاجماع

لأهلوقرنالمغربلأهلالحجفةالمعروفةالحجموأقيتتحديدعل-ألاجماع4

مكة.لأهلومكةالمدينةلأهلالحليفةوذوأليمنلأهلويلملمنجد

عليه،لاشيءبالإيمانمطمثنوقلبهالكلفرعلالمكرهأنعلى5-الاجماع

واحدوقتفيالمسلمعندنسوةاربعمنأكنرجمعتحريمعل6-ألاجماع

،المحارمبينالجمعوكذا
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المسلمينجميععلىفرضالإسلامأرضعنالكلفارردأنعل7-ألاجماع

أعلم.واللههذاالمطيقينالبالغينالأحرأر

والمناقشةللحوارأسئلة

ب!يجاز.تعريفهواشرحوأصطلاحألغةالإجاع-عرفأ

.تقولماعلىالاستدلالمعالإجماعحجيةعن-تكلم2

بينها؟الفرقوماالإجماعانواعهي-ما3

بخلافهم.يعتدلاالذينهمومن؟الإجماعأهلهم-من4

الدليل؟وجودمعالإجماعفائدةوما؟الإجماعسندهو-ما5

.الإجماعفيهنقلممامسائلخمس-اذكر6
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:لقياسا:بعأار

.القياسمراتب-العلةمسالك-أركانه-حجيته-تعريفه

:القياستعريف-أ

والمساوأة،التقديرهواللغةفيالقياس

علةفيلتساويهمانظرأحكمهفيلأصلفرعمساواةهوألاصطلاحوفي

الحكم.

:القياسحجية-2

الصحابةمنالعلماءجمهورذلكألىذهبشرعيةحجةالقياس

اللهرحمهموكيرهمالأربعةالمذأهبأصحابالمجتهدينوالأئمةوالتابعين

وبعضداودأنمع،حزموأبنكداودالظاهريةإلاذلكفييخالفولمجميعأ.

مستنبطةوليستنصآعليهامنصوصأعلتهكانت)ذابالقياستالواأتباعه

كاملأ.ردألهوردهللقياسالقاطعبرفضهاللهرحمهحزمابنوتفرداستنباطأ.

والاستغناء.الكفايةفيهاالشرعيةالنصوصوأنالشرعفييردلمأنهويرى

الفياسحجيةعلىأستدلواوقدوأظهرأقوىالجمهورحجةأنشكولا

الجمهوربهااستدلالتيالأدلةبعض!هناونورد.والإجماعوالسنةبالكلتاقي

رفضها.أوبهاالجهلالعلمطالبيسعلاوالتي

.الكتاباما

فاعنبرواالمؤمنينوابدكطبأيديهمبيوضهم)يخربون:تعالىاللهقالفقد

دمارعنيخبرناتعالىاللهأنبالأيةألاستتدلإلوجهالأبصار،)1(.اولييا

ورسوله،أدثهوخانوأالعهدنكثواعندماالنضيربنيمنأليهودوهلاك

وأيديبايديهمبيوتهميخربونوبدؤواديارهممن!الرسولفاجلاهم

يفعلوأفلابيهوحلبمايعئبرواانالمسلمينمنأدهيطلبثم.المؤمنين

11.2(الخر
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لمنبعينهالقياسهوالحالوهذا.اليهصارواماألىيصيروالئلايخعقهم

فأمل.

السنة:وأما

ومنللقياسواضحأمستندأفيهايجدنصوصهامنلكلثيرالمتتبعفإن

ذلك:

إلى!النبيبعثهعندماعنهاثهرضيجبلبنمعاذحديثأ-

اللىكتابفيبمااقضي:تضاء؟تاللكعرضأذاتقضيبم:لهوقالاليمن

:قاليحاللهرسولفبسنة:قالتعالىاللهكتابفييكنلمفإن:قالتعالى

فضرب:تاللو7!لاراىاجتهد:قاليك!؟ألثهرسولشةفييكنلمف!ن

يرضيلمااللهرسولرسولوفقالذيدثهالحمد:قالثمصدريأدثهرسول

عمدةوالقياسألاجتهاد،فيصريحنمىالحديثوهذأ)1(اللهرسول

ال!ه.أصولنشاةبحثفيذلكتقدمكماألاجتهاد،

مولصىوأبامعاذأبعثلماأنه!النبيعنجاءأخروحديث2-

فيالحكمنجدلمأدط!الا:؟تقضيانبملهما:قالأليمنإلىالأشعري

.)2(بهعملناالحقإلىأقربكانفمابالأمرالأمرتسناالسنةولاالكلتاب

بذلك.حجةفكالطعليهأقرهمايك!والرسولبالقياستصريحفهنا

نإاللهيارسول:وقالتخثعميةجاريةسالتهأنه!النبيعنجاء3-

عنهحججتإن،يحجأنيستطيعلازمنأشيخأالحجفريضةأدركتهأبب

هذافيالدلالةووجهبالقضاء)3(.حقأطةفديننعم:قالذلك؟أينفعه

!هل.قضائهوجوبفيالأدميبدينأدثةدينألحق!الرسولأنالحديث

هذا؟الاالفباس

202.صأجالموقعينإعلامفيعليهوأعتمادهالحديثلهذأالقيمابنغريجيراجع11(

477.صالخنمصطفىللدك!ؤرالأصوليةالقواعدفيالاختلافأثركتابأنظر)2(

عليه.متفقوأصلهغ!تلفةبرواياتالحديثورد31(
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،الأجماعوأما

رضيالصحابةأنذلكوتوضيح.القياسحجيةفيالأدلةأقوىوهو

ينكرولمفيهانصلاالتيالأمورفيالقياسأستعمالعلاتفقوأقد،عنهمأداله

الوقائع:هذهومن.ذلكمنهمأحد

فيالأشعريموسىأببإلىعنهاللهرضيالخطاببنعمركتاب-أ

عمروكتاب.برايكالأمورتسئموالأمثالالأشباهأعرف:وفيهالقضاء

وكيره،القضاءفيالهامةالقضايامنكثيرفيأساسيمرجعهذاعنهاللةرضي

شاملأمستغرقأوأفيأشرحأأدثهرحمهالقيمابنالإمامالعلامةشرحهوقد

هذأشرحفيواستغرق.العالمينربعنالموقعينأعلامكتابهقيضافيأ

منوالثافيالأولالجزءمنتقريبأصفحة،094"ألىوصلماالكتاب

بنعمرالمؤمنيناميربكلتابيتعلقمابعض!فهذأ:نهايتهفيوقال،الإعلام

العالمبن.ربللىوالحمدوالفوائدالحكممنعنهألثهرضيالخطاب

واعظموأدؤسانفسمنفهوهذا،القيمأبنكتابألىالرجوعويحسن

تعالى.ألثهرحمهالإمامهذاكتبهما

كانأباناأنهب:لهقيللماالمشتركةالمسألةفيعحرقضاءومنها2-

توفيتإذاأنهالم!الةهذهوخلاصة،بينهمفشركواحدةاممنألسناحمارأ

النصفالزوجفنصيبأشقاءوأخوةلأمواختلامواخوائمزوجعندأمراة

للإخوةيبقولمالتركةهؤلاءفاستغرقالثلثلأموالإخوةالسدسوالأم

السناحمارأكانأباناأنهبلعمر:فقالوا،عصبةوهمياخذونهشيءالأشقاء

بين!شركلأمالإخوةعلىوقاسهمعنهأدلهرضيعمرفرجع؟واحدةأممن

وأضح.المسالةفيوالقياسأصلأ.لأمألاخوةفرضهوالذيبالثلثالجميغ

زيداللهيتقيالاالجد:م!الةفيعنهاللىرضيعباسأبنقال3-

ضرورةفيالجدقياسومعناهأبأ؟!الأبابيجعلولاابنأألابنابنيجعل

الابن.ابنعلالميرأثمنالأخوةمفع

القياسمكانةأثهرحمهتيميةابنالإسلامشيخبينوقدهذا
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!سهفيفهوالأمةواما.أجماع:فقالبهوالأخذأعتبارهيجبوأنه،الصحيح

بحثأدلهف!نحقالصحيحالقياسوكذلك.ضلالةعلىالأمةتجتمعلاحق

بهيعرفوماالعدليتضحنوالميزان،الكتابمعالميزانوأنزلبالعدلرسوله

ورسولهواللاذلكمعرفةالعبادألهمبأنذلك)نزالفسرواوقد.العدل

له،1(.الصحيحالقياسهووهذاالمختلفينبينويفرقالمتماثلينبينيسوي

:القياسأركان3-

هى:أركانأربعةالشرعيللقياس

السنةأوالكلتابمنشرعيبنصحكمهثبتوهو-ما:الأصلأ-

ألاجماع،.أو

بحكمإلحاقهويرادحكمهعلىينصلمالذيالأمروهو:الفرع2-

الأصل،

منالأصلبهيتصفالذيالشرعيالحكموهو:الأكلحكم3-

الفساد،أوالصحةأوالحرمةأوالحل

للحكم.المقتضيةالصفةوهي:العلة

التوضيح.منب!ثيءالأركانإهذهعنولنتكلم

صل:لأا:أولأ

نابحبانهلنالعضحذكرهالمممدمالأصلمحنىفىالنظرامعانعثد

أحدما.ألىالمستندألاجماعأوالسنةأوالكلتاب،بالنصثابتآالأصليكون

يقاسأصلآيكلونأنيصلحفلا،بالقياسثابتأالأصلحكمجمانأذأما

الحكمانوقالوا:هذافيالمالكيةخالفوقدالعلماء.جمهورعندكيرهعليه

عليه.يقاسأصلأبكلونأنمنلامانجبالقياسالثابت

.176ص91جالفتادي11(
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:الفرع:ثانيأ

فيهويشترطس!يهمنصوصأمرعلىبقياسهحكلمه،معرفةيرادماوهو

:شرطان

النص،موضعفيلاقياسلأنهحكمهعلىمنصوصكيىيكونأن-أ

فم!لأ،حكمهعلةفيالأصلمعيتساوىبحيثفيهالعلةتحقق2-

حرامفهوالاسكارفيه+تحققمافكلالاسكارهيالخمرئحريمعلةكانتاذأ

الخمر.علتياسأ

الأصل:حكلمثالثأ:

هى:شروطاربعةفيهويشزط

فلاالعقائدأحكامأما.الدصليةالشرعيةالأحكاممنيكونأنأ-

فيها.قياس

وذلكشرعيثهسببالعقليدركبحيثالمعنىمعقوليكونأن2-

فيتعليلهالايدركالتىالتعبديةالأحكلامأما.المعاملاتأحكامكمعظم

والصياموالوضوءكالصلاةوذلكالجحهور،عندقياسمحلفلي!ستالغالب

.العباداتأنواعمنذلكونحو

أباحتهفيكالسفر،القياسخلافعلالأصلحكميكلونلاان3-

تضبطالتيوالقاعدة.ال!ف!اقةكالأعمالذلكفيغيرهعليهيقاسفلاللإفطار

.يقاسلاعليهففيرهالقياسخلافعلثبتما:هيالمعىهذا

،كيرهأ!!للنبيخصوسيةثبتمماالأصلحكميكونلاان4-

خزيمةأبماشها!ةوكجعلواحد،بأننسوةأربعمنبأكثريكزوجةوذلك

عدلين.رجلينشهادةمقابلعنهاللهرضيالأنصاري
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لعلة:ا:بعأرا

فيالأحكامتبنىوعليهامدارهلأنهاالقياسبابفيالأهمالركنوهي

إليها.الوصولوكيفيةبتحقيقهاكثيرأالعلماءأهتمولذلك،الفروع

هيةخمسةالعلةفيتتوفرأنيجبالتيوالشروط

ظاهرأ.وصفآتكونان-أ

فيلأبالأخعلالشقيقالأخلتقديمعلةفإنهاالقرأبةكقوةوذلك

النفسعلالولايةفيأيضأالشقيقتقديمذلكعلىفيقاس،الميرأث

منضبطأ.وصفأتكونأن2-

فهوالسكرذلكومثال،والأحوالالأشخاصباختلافيختلفلاأي

الخمر.لتحريمعلة

مناسبأ.وصفأتكونان3!

كالقتل،لهعلةاعتبرالذيوالوصفالحكمبينالتناسبيوجدانأي

يقطعها.والقتلوالقرابةالصلةشبهالميراثلأنالإرثلمنعمناسبةعلة!هو

متعديأ.وصفأتكونأن-4

كالسفروذلك،الحكمموضععلمقصورغيرلغيرهلتعديهصالحأأي

منالصلاةلزكسببأيكونفلاللصائمالفطر)باحةعلمقصورفإنه

المسافر.

معتبرأ.وصفأتكلونان5-

لحكلمعلةأنهالمدعىالوصفاعتبارعدمعلىالدليليقوملاأنبمعنى

بانهالملكاستفتاهعندماا،ندلسقضاةأحدبهقضىماذلكومثال،معين

بعتقيفتهولممتتابعاتيومأستينبصيامفأفتاهرمضاذ،نهارفيزوجتهجامع

عتقعليهيسهلالملكبأنذلكوعللاولأ.الشارعمطلوبهوالذيالرئبة
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فيويؤثرعليهفصعبالصيامأما،الذنبمعاودةمنيمنعهلاوهذأالرتبة

النمىيصادملأنهشرعأصحيحغيرفتواهالقاضيبهعللالذيوهذا.منعه

فصياميجدلمفمن،رقبةعتقبانهاالجماعكفارةانوأعرئبالذيالشرعى

مسكلينأ.ستينفإطعاميصتطعلمفمن،متتابعينشهرين

العلةمسالك-4

حتىالشرع!الحكمعلةبهاتعرفالتيالطرقالعلةبمسالكويقصد

أوصلها،الحكمعلةلمعرفةمتعددةمناهجالعلماءسلكوقدغيرهعليهيقاس

هذهأهممنثلائةبذكرهناوسأكتفيطرق.تسعةإلىالأصوليينبعض

الفقه.لأصولالعامالمدخلهذأفيدراستناطبيعةمعيتناسبمماالمسالك

الشرعيةالنصوص-أ

كقولهوذلكالحكلم،بعلةتصرحالشرعيةالنصوصمنكثبرأف!ن

ماتعلموأحتىسكلارىوانتمالصلاتقربوالاأمنوأالذينايها)يا:تعالى

السكرأجلمنهناالصلاةعنالنهيأنالآيةمنوأضح"،1(.تقولون

الإسكار.هيالخمرتحريمعلةبانظاهروهذاالخمرشربعنالناشىء

أجلمنالأضاحىلحومأدخارعننهيتكمإنما!:قولهوكذلك

فالحديثالسفر.منالقادمةالطائقةهيوالدافةوادخرواأ2(.فكللواالدافة

منالقادمينوجودوهيالعيد،يوماللحومادخارعنالنهيبعلةيصرح

لهمقالالسببهذازاللمالذلكوالغذاء.الطعامإلىوالمحتاجيناسفارهم

.وادخروافكلوا:!

الإجاع-2

الميراثفيلأبالأخعلىالشقيقالأخثقديمبالإجماعالثابتةالعللمن

.لأبالأخابنعلىالشقيقالأخابنتقديمجمليهفيقاس،القرابةقوةلعلة

43النساء)1(

ومسلمالبخارير!ا.)2(
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والتقسيمالسبم-3

التيالأوصافحصرمعناهوالتقسيموالاختبار.البحثمعناهالسبر

جميعبحصرالمجتهديقومأنذلكوتوضيح.الأصلفيعلةكونهايظهر

فيبعد،علميةمناق!ثةويناقشهايختبرهاثئمعلةتكونأنمجتملالتيالأوصاف

به.للتعليلأحدهابالتاليويتعينعلةثكونلأنتصلحلاالتيالأوصاف

واللغة،الأصوللقوأعدوألاستيعابوالفهمالحبرةعلىيعتمدالمسلكوهذأ

للمغادنالصيرفينقدوشنقدهاالنصوصيخبرالذيالماهرالفقيهألىيحتاجكما

النصمنالمتيا!رةالفهمأنواعمنوالخطأالصحةبينالشميزليستطيعالثمينة

البرفيالرباعلة:يقالأذوالتقسيمبالسبرالعلةاستنباطأمثلةومنالوأحد.

كونهايحتملالتيللأوصافحصرفهذأ-التقوتواماالكيلو)ماالطعم)ما

لالأئهعلةيكلونأنيصلحلاالطعم:فيقالالأوصافهذهتسبرثم.علة

الكيل.وكذلك،فيه"ربالامماكيرهفييوجدالطعملأنالبروبينبينهمناسبة

بعدللبر..ثئمملازموصفأبرزلأئهالتقوتهيهناالطةتكونأنفتعين

لنحكمالحبوبمننوعأيفي-التقوت-الوصفهذاتوفرعننبحثذلك

..وهكذا.البرعلىقياسأالربايدخلهبأنه

القياسمراتب-5

مراتب:ثلاثللقياس

الأولىساس-أولها

تحريمكقياس،الأ!لفيمنهااقوىالفرعفيالعلةنكونوهوان

الايذاءأنفواضح.تحريمهعلىالمنصوصمنهماالتاففعلىالوالدينضرب

التأفف.منوالمأشدبالضرب

الأبهيظنوأنومالهدمهالمؤمنمنحزمالذان!:قولهوكذلك

ذلكعلىويقاسبالمؤعن،الحسنغيرالظنتحريمالنصمننفهمخيرآأأ(.

أولى.بابمنمحرمفهذافيهالحسنغيرالقول

الوجه.هذأمنبهتفردأئهالتفسير:فيكثيرابنوتالمماجةابنروا.11(
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المساواةقياسالثانية

قولهومثاله،اولويةدونوالأصل-الفرعبينالعلةاستوتأذاوذلك

نارأبطوكمنطبكلونانماظلما+اليتامىامواليكلونالذبن"أن:تعالى

كيرعلبهويقاس،أليتامىأموالأكلتحرمالآية114(.سعيرأوسيصلون

ماللضياعبالنسبةفكلهاوالاكراق،كالإحرأقالاتلافانوأعمنالأكل

سواء.اليتيم

الشبهقياسالثالثة

الأصل.فيمنهوضوحأاقلالفرعفيالعلةتحققكان)ذاماوهو

فيتمالخمر،فيوضوحهالأشربةبعضفيوأضحكيركانأذاكالإسكلار

الشبه.قياسوش!مىالإسكاروهيالعلةبأصلالقياس

وأحوالهوضروبهبالقياستتعلقكثيرةابحاثهناكإن:نقولوأخيرآ

المبتدىءذهنتشتتعدمعلوحرصأ،الإطالةخشيةمنهاالقدربهذانكلتفي

الموفق.والذ

والمناقشةللحوارأسئلة

واصطلاحأ.لغةالقياس-عرف!أ

الجمهور.ادلةذكرمعالقياسحجيةفيالعلماءمذاهبعن-تكلم2

.بوضوحعرفها؟القياسأركانهي-ما3

؟المقاسوالفرععليهالمقيسالأصلشروطهي-ما4

الأصل.حكلمثروط-وضح5

لها.التمثيلمعأذكرهاالحكمعلةفيتتوأفرأنيجبالتيالشروطهيما-لأ

ذلك.وضح؟الحكمعلةمعرفةطرقهي-ما7

منها.لكلمثالمعالقياسمراتب-اذكر8

01ان!اء)11(
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الثانيالقسم

فيها.المختلفالثرعيةالأدلة

الإسلامىللتشريعمصدرآصلاحيتهافيالفقهاءاختلفالتيالأدلةوهي

يلي:فيماأههاوأذكر

الصجاببمذهب-أ

المدينةاهلاجماع-2

المرسلةالمصالح3-

الاسحصحاب-4

الاستفرأء5-

العرف6-

الاستحسان7-

الشرعيةالمصادرعنوالإيضاحالتفصيلمنشيءالكلامتقدملقد

علماءأنغيرأيضأهامةشثريعيةمصادروبقيالعلماء،عندعليهاالمتفق

مختلفة.مذاهبفيهاولهمعليهاوالاعتماداعتارهاعلىيتفقوالمالمسلمين

لمرلرفيالخلافنشوءفىبارزدورلهكانالمصادرهذهفىواخحلافهم

وتقسيماتالمصادرهذهلأهممجملأتعريفأهناوسأعرض.الشرعيةالأحكام

،الاختلافوجوهمنذلكعننشأومافيهامذاهبهمبيانمعلها،العلماء

التيالدقيقةالتفريعاتعنالإعراضمعالسريعالإيجازطريقةعلىذلككل

تعالى:بالفهمستعينأفاقول،العلمهذافيالمتخصمىالباحثتهم

الصحاببمذهب-أولأ

الأصول!نن:0عندالصحابتعريف-أ

العلم،عنهوأخذطويلأزمنأولازمهبهوأمن!النبيلقيمنهو

عرفأ.الصاحباسمعليهيطلقصارحى

جبلبنومعاذثابتبنوزيدعباسوابنالراشدينكالخلفاءوذلك
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همالأصحابهؤلاءقامثال.عنهمالفهرضيوكيرهمهريرةواببوعائشة

هنا.المعنيون

علوماتمسلماالنبيلقيمنفهوالمحدثينعندالصحاببتعريفأما

همالأصحاباولئكمثللأنالأصولي!يونعناهماهوبحثناومحل.الإسلام

العلمية.والمذاهبالفتاوىعنهمنقلتالذين

الصحاب!:بمذهبالمراد-2

الصحابةاحدعنلديناوثبتإلينانقلماالصحابب،بمذهبويقصد

.إجماععليهايحصلولمنصفيهايردلمشرعيةحادثةفيقضاءأوفتوىمن

الصحابب:مذهبحجيةفيالأئمةمذاهب3-

صحاببعلحجةليسالصحاببمذهبأنعلىالأصولييونأتفق

يكنلمماوالاجتهاد،بالرأييدرفيلافيماحجةأتهعلىاتفقوأكماآخر،

الكتب.اهلعنبالروأيةمعروفأالمذهبصاحبالصحابب

المنقولةالمسألةفييختلفوألمأذاالصحابةقولحجيةعلأيضآواثفقوا

أقواطمفيفللعلماء،وألاستنباطالاجتهادفيالصحابةاختلفإذأأما.عنهم

:مذهبانأهمهامذأهبهذه

رحمهموغيرهماحمدعنوروأيةحنيفةوأبومالكالإمامذهبالأولى

الإمامعنالقولهذاورويمطلقأ.حجةالصحاببمذهبأنإلىالذ،

القديم.مذهبهفيالفهرحمهالشافعي

أحمدالإمامعنوروايةالجديد!مذهبهفيالشافعيالإمامذهبالثاني

ليسالصحاببمذهبأنألىالفه،رحمهموغيرهمالحئفيةمنوالكرخي

هذهفيدليلولاقويدليلمنلهبذلاحجةبأئهالقوللأنمطلقأ،بحجة

عليهمينكرولماجتهادأتهمفيالصحابةالتابعينبعضخالفوقد.المسألة

بنالححسنشهادةردعندماشريحكقصةوذلك،الرأيصاحبالصحابب
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ينكرولم،لأبيهألابنشهاثةجوأزيرىعنهرضيوعلي،ابنهلأئهلأبيهعلي

أعلم.والذلهمخالفتهالتابعيشريحعل

:ألاختلافهذاأثار-!ا

فياختلافالصحاببمذهبحجيةفيالعلماءاختلافكننتجلقد

مرضفيبائنأطلاقأالمطلقةالمرأةارثحكلممنها-فىعيةأجتهاديةمسائل

زوجةتماضرعنهاللهرضيعفانبنعثمانوزثفقدزوجها-.منالموت

أئمةوأختلففيهماتالذيمرضهفيطلاقهابثلما،عوفبنالرخمقعبد

قولين:علىفي"لمسالةالمذأهب

فيالمرأةتوريثإلىوالحنابلةوالمالكيةالحنفيةالفقهاءجمهورذهبأ--؟

قضاءذلكفيوحجتهم.التفاصيلفيبينهمالاختلافبعضعل،لحالةفذه

عنه.الفهرضيعفاذتمتنعثمان

علاقةيقطعالبائنالطلاقأنألىالفهرحمهالشافعيالإمام-،وذهب2

ذلكفيوحجتهبينهما.توأرثفلاأتفاقأووأقعجائزالمريضوطلاقا،الزوجية

أعلم.والفهعامبشكللوالطلاقالإرثفيالشرعيةالأدلةمطلق

المدينةأهلإجماعئانيآ

به.الخاصمبحثهفيالإجاعتعريفسبقلقد:تعريفه-أ

الترون.فيالمنورةالمدينةمجتهدياتغاق:فمعناهالمدينةأهلإجماعاما

معينة.واقعةفيشرعيامبرعلىالخئرةالثلاثة

أمرعلىأجمعوأ)ذاالمدينةأهلأنعلالعلماءاثفقلقد:حجيته+3

الواحدخبرعلمقدمةحجةهذافقولهميك!،النبيعنحكايةينقلونه

فيفللعلماء،است!نباطيةأجتهادئةقضيةفيإجماعهمكانإذأأما،والقياس

:مذهبانالإجماعهذاحجية
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إلىوكيرهموالحنابلةوال!ثمافعيةالحنفيةمنالعلماءجمهورذهب:الأ!ل

منمعصومجميعأالمحلمينإجماعأنتئبتالشرعيةالأدلةلأن،حجةليسأئه

بحضهم.إجماعوليسالخطا

علىوأستدلمطلقأ،حجةأئهإلىالفهرحمهمالكالإماموذهب:الثاني

أعرفالمدينةأهلوبأذوأهلها،المدينةفضلفيالوأردةبالأحاديثذلك

دليل.عنالأيكلونلافإجاعهم!.الرسولبأحوالالناس

فيالواردةالأحاديثلأن،أعلموالفهالجمهورقولهذافيوالراجح

غيرها،فضلفيأحاديثوردوقدالخطا.فيوقوعهممنتمنعلاالمدينةأهل

الكثيروغادرهانفرتوأفدبالمدينةالمجتمعينالصحابةانثتمالمكرمةكمكلة

نأعلاللهرحمهنفسهمالكالإمامحملالذيهوالأمروهذاكيرهاألىمنهم

أبوعليهعرضلماعليهوحملهمالإسلامبة،الأمةعلىموطثهبنعمبمبرضىلا

فيتفرقواتد!ك!الئهرسولاصحابإن:لهوقالذلكالمنصورجعفر

فتنةأتكونواحدرأيعلىالناستححلفإنعلممنهمكلوعندالأمصار

وال!!أفالتجردفيغايةالفهرحمهمالكالإماممنالرأيوهذأ

اهلإجماعبحجيةذلكبعديقولكيفولكنوالعلماء،العلمواقدأر

؟!المدينة

المرسلة:المصالحثالثآ:.

تعريفها:-أ

أصحابقال.ومعنىوزنأكالمنفعةوهىمصلحةجمعاللغةفيالمصالح

وانافعأكانوالشيءالفسادعنهزالوصلوحآصلاحأضقخالوسيطالمعجم

والمن!ة.الصلاحوابصلحةمناسبآ.

أجمعهاولعل،متقاربةبتعريفاتالعلماءعرفهالقدوأصطلاحآ.

،المضرةودفعالمصلحةجلببانها:اللهرحمهالغزاليالإمامقالهماوأخصرها
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الضروهـئاتعلىبالمحافظةالخلقمنالشارعمقصودعلىالمحافظةاي

مصلحةيحفظهامافكل-.والمالوالن!علوالعقلوالنفسالدين-الخمس

مصلحة.ودفعهمفسدةيفوتهاماوكل

المصلحة:أقسام-2

بها.يرأدمابحسبوذلك،ثلاثةاقسامإلىالمصلحةالعلماءقسملقد

هذهوسشاول)ياها.الغاؤهأولهاالشارعواعتباروالشمولالقوةحيثمن

اللة.شاءإنلهاموجزبتعريفالأقس!ام

المصالح:مرانباولأ:

هى:أقسامثلاثةألىقوتهاحيثمنالمصالحتنقسم

تحسينية.-حاجية-ضرورية

اتفقوقدوالدثيا.الدينلقياممنهالابدالتيالمصالح:فالضرورية

العقل--النفس-الدين:هىخمسةالضروريةالمصالخأنعلالعلماء

الوجود،جانجمامنالضرورئاتهذهيحفظماالإسلامذرعوقد.-المالالنسل

مبحثفيلذلكالإشارةتقدمتوقد.العدمجانبمنعليهايحافظوما

الكريم.الفرآنعليهااشتملالتيالأحكام

ولكلنبدونهاالخمسالضروريةالمصالحتتحققمافهي:الحاجيةوأما

الصلاةوقصررمضانفيالفطرالعباداتفيومثالها.والحرجالضيقمع

والتمتعالصيداباحةالعاداتفيومثالها،والمريضللمسافربالنسبةوجمعها

القسامةالجناياتوفي،والقراضالسلمإباحةالمعاملاثفيومثالهابالطيباث

التيالحياةأمورمنذلكونحوالصناعوتضمينالعاقلةعلالديةوضرب

دقبفأ.محكمانرنببأالإسلامرتبها

ومحاسنالأخلاقومكلارمالمروءةققتضيهامافهي:التحسينيةوأما
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أصحمابعندمستنكرأالأمريجعلولكلنالحرجفييو!لاوفقدها،العمادات

السليمة.العقول

خروجوعدمالعورةوسزالطهارةالعباداتفيالمصالحهذهومثال

الطعاموآدابالإسرافتركالعاداتفيومثالها.بزينةمتبرجاتالنساء

والأمروالبيوعالأمورمنبالضارالتعا!لتركالمعاملاتوفي.والشراب

.والأطفالالنساءوقتلالتمثيلعنالنهيالعقوباتوفي.والتسامحبالرفق

لافرضهووماشرعيةسنةهوماالتحسينيةالأمورفيانويلاحظ

هذاواهميةالأمثلةفيوأضعهوكما،فعلهيجوزلامحرمأوتركهالمسلميسع

الضرورئاتالعلماءرتبوقد.التعارضعندالمهمعلىالأهملتقديمالمسيم

ثمالحاجئاتوبعدها-المالثمالنسلثمالعقلثمالنفسثمالذين:كالتالي

الثحسينيات.

المصالح:شمولىئانبآ:

وهي:أيضأاقمامثلاثةوعدمهشمولهاحيثمنوالمصالح

كلباذأالمبتدعقتلومثالها،كلهمالخلقحقفيعامةمصالحأ-

تويته.قبولوعدم-لهلادينالذي-الزنديقوكذاضروهالظنعلى

أكلبلمصالححفظآالصناعكقضمينوذلكالخلقاكلب!يةمصالح2-

يتلفونهلماالصناعضمانفلولا،المختلفةالصناعاتألىمجتاجالذيالمجتمع

العباد.مصالحمنكثيرلتعطل

نكاحفسخومثالهاالأمر،منالنادرفيالأفرادباحدخاصةمصلحة3-

بالأقرأء.لابالأشهرحيضتهاتباعدتمنعدةوأنقضاءالمفقودزوجة

.التعارضعندبينهاالزجيحوالترتيباتالأقسامهذهمنوالفاثدة

علىالغالبيةالمصلحةوكذلكالتعارضعندغيرهاعلىتقدمالعامةفالمصلحة

دونما.ما
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والمرسلة:والملفيةالمعتبرةالمصالحثالثأ:

إلىاعتبارهوعدملهاالشارعاعتبارحيثمنالمصالحالحلماءقسملفد

وهي:أيضأأقسامثلاثة

قياسأالمسكركحرمةالقياسألىأصلهاويرجع.المعتبرةالمصالح-أ

.المتقدمالقياسدليلودليلهاشرعأمعتبرةوهذهالخمر.على

إلاذلكيكونولاببطلانهاالشارعشهدماوهى.الملغاةالمضالح-2

الإستسلامذلكومثالمنها.ارجحمصلحةإلغاءاعتبارهاعلىيترتبحين

عدمولكن،النفسحفظهىخاصةمصلحةففيهالمعركةحالللعدو

ومفئ.الإسلاميةالأمةوكرامةالدينحفظوهىاعممصلحةفيهاالاستسلام

فيهولكنالأولىللزوجةمصلحةففيه،الزوجاتتعددمنعايضآذلكأمثلة

.والرجالالنساءمنالعامةبمصالحضرر

التيالمعانيبهاويرأدهنا،بالبحثالمقصودةوهى.المرسلةالمصالح3-

مفسدةدفعاوللعبادمصلحةجلبعليهاوبنائهبهاالحكمربطمنيحصل

إلغائها.أوأعتبارهاعلىالشرعمندليليقمولم.عنهم

المرسلة:المصالححجتةفيالعلماءمذاهب3-

مصادرمنمصدرأواعتبارهاالمرسلةبالمصالحالاحتجاجفيللعلماء

مذاهب:ثلاثةالإسلاميالتشريع

جمهو!ذلكإلىذهبمطلقأحجةليستالمرسلةالمصالحإلنأ-

المالكية.وبعض!الظاهروأهلوالحنفيةالشافعية

إلىالشافعيةعلماءمنألثهرحمهماوالبيضاويالغزاليالإماموذهب-2

:شروطثلاثةفيهاتوفرأذاشرعأمعتبرةالمرسلةالمصالحأن

حاجية،لاضروريةتكونأنأ-

لاظنية،ب-قطعية
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لاجزئية.ج-كلية

ولوحينئل!فيضربونالمسلمينبأسرىالكفارتترسأذابمالهاومثلوا

الكفر.وخذلانالحقنصرةمنفيهلماالمسلمينبعضقتلألىذلكادى

نأالىالهرحمهال!ثافعيعنوروايةاللهرحمهمالكالإماموذهب3-

التالية:الشروطفيهاتوفرتإذامعتبرةالمرسلةالمصالح

متوهمة،لامحققةكانتأ-أذأ

تظهرلموانالنص!موردفيأجتهادفلاالغائهاعلىدليليقوملا-أنب

الخكلمة،

خاصة،لاعامةتكون-أنج

ذاتها،فيمعقولةالمصلحةتكوند-ان

.لازمحرجرفعفيهبهاالأخذيكلونهـ-أن

بعضمعالمصلحةاعتبارعلىمتفقانالأخيرينالمذهبينأنويلاحظ

كونالفمزطاوال!بيضاويالغزاليأنبينهماالخلافواهمشروطها.فيالخلاف

ضوابطوضعبلأدثهرحمهمالكالإمامذلكيشزطولم،ضروريةالمصلحة

حاجئة.كانتولوبالمصلحةللأخذدقيقة

بأدلهالمرسلةالمصالحاعتبارعلمعهومنمالكالإمامأستدلوقد

منها:

وتضصين-وتدوينهالكريمالقرآنكجمععنهماللهرضيالصحابه-عملأ

التهمة.عندأموالهمالولاةيس!اطرعنهاللهرضيعمروكان.الصناع

،وقد.تقدملليمنذهابهوعندالقضاءفيمعاذ-حديث2

لتلكاهمالاهمالهاومقاصدهالثرعمصالحتلائمالتيالمصلحة3-ان

المصالحوهذهالعبادمصالحلتحقيقالرسلأدتهبعثوقدالمقاصد.

الشارعقصدلتحقيقاعتبارهامنبدفلاومكلانأ،زمانأومختلفةمتجددة

.الحرجفيالناسيقعولئلا
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هذافيأدثهرحمهمالكالإماممذهبرجحانالأدلةمنيظهروالذي

اعلم.واللهالأمر

:لاستصحابا:بعأرا

أ-تعريفه:

فيقال.الصحبةوطلبالملازمةوه!الصحبةمن:لغةالاستصحاب

أستصحبهفقدشيئآلازمشيءوكلالمصباح

فيأمربثبوتالحكمهو:المنهاجشرحفيالإسنويقالواصطلاحأ:

الحكم.لتغييريصلحمالعدمالأولالزمنفيلثبوتهالثانيالزمن

:انوا!-2

ترجع،فرعيةأقسامعدةألىالاستصحابالأصولعلماءقسملقد

وهو:للاس!ابالعامالمعىإلىالتحقيقعندكلها

وقد.خلافهعلالدليلعدمعندللأشياءالأصليالحكمأستصحاب

المضار-وحرمةالمنافعإباحةالأشياءفيالأصلأنعلىالع!ءجمهوراتفق

امثلةفمن.والعدمالوجودلجانبيشاملالأضلحكمواستصحاب

تستمرفإنهاميرأثاوكضراءبدليلالملكيةثبتتلوماالوجود،استصحاب

الغير.إلىنقلهاعلدليليوجدحتى

يقمولمآخرعلىدينآشخصادعىلوما.العدماستصحابومثال

ذمته.براءةالأصللأنعليهالمدعىببراءةفيحكمدعوأه،علبيثه

الاسنصحاب:حجية3-

مذاهب:ثلاثةالاستصحابحجيةفيللعلماء

ومن.وألاثباتالنفيفيحجةانهإلىالعلماءجمهورذهب:الأول
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وهوالحنفيةوبعضىمالكاصحابوأكزواحمدالشافعيبذلكالقائلين

الرأجح.

وذهبالذمةببراءةكالحكم،الإثباتدونالنفيفيحجةإنه:الثافي

الحنفية.متأخروالقولهذاالى

وقد.الحنفيةأكثروعليهإثباتأ،ولانفيألاحجةليسإنه:الثالث

اهمها:كثيرةبأدلةأليهذهبواماعلىالجمهورأستدل

النبيعنعنهاللهرضيالخدريسعيدأببعنالحديثفيجاءما-أ

فليطرحأربعأأمثلاثأصلكميدرفلمصلاتهفيأحدكمشكإذا:قاليي!

ووجهأأ(.بسلمانقبلسجدتينيسجدثماستيقنماعلىوليبنالشك

هووهذااست!ي!قنماعلىبالبناءوالسلامالصلاةعليهامرهألاستدلال

.ألاستصحاب

عهدمنمسثحرةثابتةالمثرعيةفالأحكمامبالمعقولأستدلواكما2-

جديدأحكلمايثبتلاالاستصحابإن:نقولوأخيرأ.الأنألىثك!الرسول

بدليله.الثابتالحكميستمربهبل

ءستقرألاا-خامسآ

أ-تعريفه

بعضهوضممتجمعئهايقرأنأءالصيقرأتمنماخوذ:لغةالأستقراء

لمعرفةأفرادهاثتبعتالأشياءأستقرأتالمنير:المصباحفيتالبعض!إلى

وخوأصها.احوالها

يشملها.كلي(مرعلبحكمهايحكلمجشئيةأمورتتبعهوواصطلاحأ:

مسلم.هروا(11
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وناقمتامنوعانالاستقراء.أنوأعه-2

القطع.يفيدوهوالجزئياتجميعئتبع.فالتام

الظن.يفيدوهوالجزئياتأفيتتبع.واكقص

الاسثقراء.حجية3-

يظهرأئهبمعنىالأحكلامإثباتفيحجةالتامالاستقراءأنشكلا

الجزئية.الأحكامهذهتوافقبتتبعهللمجتهد

حجةأئهعلىوالجمهورالعلماءبينخلافففيهالشاقصالاستقراءاأما

غالبظنالمجتهدعنديوجدالحكمفيتماثلهاهعالجزئياتأغلببتتبعلأنه

أنكم:يكقي!قولهبدليلواجبالغالببالظنوالعملجمذلكالجزئياتبقيةبأن

فمنلهفأقعيبعضمنبحجتهأظهريكونانبعضكمولعلألمنتختصمون

شاءومنفلياخذهاشاءفمننارمنقطعةهيفإنما-حقهبغيرلهقضيت

لهيظهربمايقضىكان!أئهعلواضحدليلفهذا.قالكمااوفليتركها)!(

الأخذمنالرسولحذرلذأالوافعغيرهذايكونوقدالخصمحجةمن

بالاستقرأءيقولونالأربعةالأئمةجميعأنويلاحظخلافهعلملمنبقضائه

والماليكة.الشافعيةذلكفيوأشهرهم

وأكزهوليلةيومالحيضأقلحيثوأكثرهالحيضاقلأمثلثه:4-

الاستقرأء.ذلكعلودليلهموالحنابلةالشافعيةعنديومأعشرخمسة

لعرفا-دسآسا

أ-تعريفه

المألوفال!ثيءبمعىاستعملثمالمعرفةبمعنىاللغةفيالعرف

المستحسن.

واحمد.الحننواصحابومملمالبخاريرواه)1،
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.بالقبولالسليمةالطاعوتطقتهالنفوسفياستقرماهووأصطلاحأ-

عه.نواا-2

وأنوأعفروعألىوقسموهوأسعةأبحاثأالعرففيالعلماءبحثلقد

وهى:أنوأعهأهمإلىهناونعرضكثرة

تعارفمعانفيأكفاظبعضأستعمالوموضوعه:اللفظيالعرفا-

كيرعلىواللحمالأنثىدونالذكرعلىكالولدفيهااستعمالهاعلىالناس

السمك.

فيالناساعتادهاالتيالأعمالبعضوموضوعه:العمليالعرف-ب

إلىالمهروتقسيم-وفبولأيجاببدوناي-بالتعاطيكالبيعالعادئةافعالهم

ذلك.ونحوومؤجلمعجل

منزمنفيجميعأالبلاداهلعليهيتعارفماوهو:العمامالعرف-ج

91(.كالاستصناعالأزمنة

معينةطاثفةأومعينببلدمخصوصأكاذماوهو:الخاصالعرفد-

حجةوأنهاخاصةبسجلاتالديونإثباتعلالتجاركتعارفالناسمن

عندهم.

بهويريدالحثارعاس!تعحلهالذيالفظوهو:الشرعيالعرفهـ-

هوكماالشرعيةغيراللغويةفمعانيهاوالحجوالصومكالصلاةخاصأمعنى

الفه.رحمهمالأصولعلماءبحثهاالتيالعرفأنواعأهمهيتلك.معروف

3-حجن!نه.

واحكامهالشرعلأدلةالمخالفالعرفانفيالعلماءبينخلافلا

كالرباعليهاوالقضاءمحاربتهامجبالتيالأهواءمنوهوفاسدعرفالفابتة

!نخوها.والنجارةكالحداثةلهملإنجازهالصنائعاهلمعالناسعليهيتعاقدما!معناه"أا(
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اذاأئهفيأيضأخلافولا.الفاسدةالأعرافمنذلكوكيروالسفوروالميسر

دليلأواعتبارهبهالعمليجبشرعيةقاعدةولاشرعيأدليلأالعرفيخالفلم

واتجاريةأعمالاومعينةسياسيةخططعلىالناسكتعارفوذلكشرعيأ

أقروقدللحياةالضروريةالأعرافمنذلكونحومثلأالمرورلإنظمةضوابط

مراعاةمثلونظمهاالمجتمعفيسائدةكانثالتيالأعرأفمنكثيرآالإسلام

قرىووجوبالخظاقتلفيأا(العاقلةعلالديةواعتبارالزوأجفيالكفاءة

ذلك.ونحوايامثلاثةإلىالضيف

.النزاعومحل

وما.الخطابوأساليبالثحبيروسائلمنبينهمويجريالناسيتعارفهما

هذامثلفهلأثباتهاأونفيهاعلىالشرعمندليللاشؤونمنيعتادونه

لا؟أوفرعيةحجة

:مذهبانالعرفهذافىللعلماء

المالكيةذلكإلىوذهبالشرعأدلةمنودليلحجةأنهأحدهما-

وقدوالحنابلةالشافعيةذلكإلىوذهبحجةيعتبرلاأئه-الثاني.والحنفية

بالعرفوأمرالعفو)خذ:تعالىبقولهالعرفبحجيةالقائلوناستدل

قالالناسعليهتعارفماهوالعرفمعنىإذ!أ2(.الجاهلينعنوأعرض

حسنةخصلةكلوالعارفةوالمعروفوالعرفالقدير:فتحفيالشوكانيالإمام

.النفوسأليهاوتطمئنالعقولترثضيها

الفهعندفهوحسنأالمسلمونرأىممايك!ر:القهرسولوبحديث

بإلغاءالمصالحتتحققولاللمصالحالشارعباعتباراستدلواكماحسن)3(.

.الأعراف

تسليمهاعندالديةإبليعقلونلأنهمعاتلةوسمواالعصبةجهةمنالقاتلأقاربالعاقلة)1(

القتيل.لأهل

.991الأعراف)2(

المند!فيأحمدالإمامأخرجه)3(
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العرفاعتبارشروط

حتىتحققهامنبذلاشروطآالعرفباعتبارالقاثلونالفقهاءوضعلفد

يلي:ماالشروطهذهوأهممعتبرآالعرفيكون

أهله.جميععندكالبأأومطردأعرفآيكونأ-أن

وقوأعده.الشرعأدلةالعرفيخالفلا2-أن

.الناسنظرفيبهالعمليتحتمأيملزمآيكون3-أن

الترجيح.

والمالكيةالحنفيةعنداشتهروإنالعرفاعتبرواالأئمةجميعانوالحق

نأفيهايلاحظح!يثالفروعكتبذلكعلىيدلوالحنابلةالشافعيةمناكز

ذلك:أمثلةومنالعرفعلىالأحكاممنكثيرأبنواالأئمةجميع

تحديدوفيالمبيعبهيردالذيالعيبفيالعرفأعتبروا:الحنفية-أ

.الإطلاقعندالثمن

ووجوبالمضاربةفيالربحتوزيعفيالعرفاعتبروا:المالكلية2-

ذلك.علالناستعارفإنالزوجةعلىالرضاع

الصأعواست!صناع،السرقةفيالحرزفيالعرفاعتبروا:الشافعية3-

.الأجرةشرطدون

الصناعواستحقاقالمعاطاةبيعجوازفيالعرفاعتبروا:الحنابلة-4

فيرجعدابةيركبألاحلف،فمنالأعرأفعلتبنىوالأيمان،شرطدونللأجر

المشافعية.عندوكذلكالدابةتحديدفيللعرف

رحمهمالأئصةجميحعند!ثزكقدربالعرفالأخذأننعلمهذأمن

وهذابذلكشهرتهمعدمأوبهبالأخذاشمتهارهمفيمتفاوتينكانواوإنالفه

أعلم.والنهالعامةوأصولهالشرعمقاصدمعيتفقالذيهو
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.لاستحسانا-بعآصما

أ-فعربفه.

منويهواهالإن!حانأليهيميلماوهوالحمسنمنمشتق:لغةالاستحسالن

والمعاني.الصور

الدينفيقوللأئهالعلماءب!جماعمرفوضالمعنىبهذأوالاشسان

.والهوىبالتث!هى

الاسسانمعنىبيمانفيواسعأأختلافأالعلماءاختلفلقدوأصطلاحأ:

حكموما.الأخرينعنتختلفبتعريفاتمنهمكلوعرفهبه،المقصودوتحديد

وإلأللاسشحسانتعريفهضوءعليفهمأذيجبالاستحسانعلأمامكلبه

ورفضهاإلغائهاعلىأتفقوااخرومعاناعتبارهاعلىالعلماءاتفقمعانفهناك

التالية:المعافيالأصولعلماءعندالاستحسانمعانياشهرومن

يطلقالحنفيةعندالاستحسانانقال:الحنفيةمنالهمامبنأ-الكمال

بإطلاقين.

جلي.قياسمقابلةفيوتعخفيا-تياس

وانصآالدليلكانسواءالظاهرالقياسمقابلةفييضعخاص-دليلب

.ضرورةأوإجماعأ

حكمعنبالمسألةالعدولهو:فيهقالالحنفيةمنالكرخىالحسن2-أبو

+العدولهذأيقتضيأقوىلوجهأخرحكمألىنظائرها

السابقة.المعانيعنيخرجلابماعرفوهوقدوالحنابلة3-المالكية

بعقله.المجتهديستحسنهما:بانهوعرفوه4-الشافعية

الأقوالىبينالترجيح

رفضوأالشافعيةأنلنايتبينالأقوألىهذهفيالنظرإمعانعند

هذاومثلالدليلعنالمجردوالهوىالشهوةلمحض!هوالذيالاستحسان

العلماء.جميحعندمرفوض
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قياسترجيحألاستحسانأنتعنيأقوالهمفخلاصةالشافعيةكيرواما

أيضأ.هذافييخالفونلاوالشافعيةلمطلقتغييرأولعامتخصيصأوأخرعلى

أصطلاحىلفظيخلافألاستحسانامرفيالخلافأنيظهرهذامن

أعلموالفهالمحليوالجلالالملةوعضطالحاجبوابنالإسنويرجحهماوهذا

.بالصواب

والمئاقشةللحوارأسئلة

الأصولببن؟عندالصحابطمعنىهو-ماأ

الصحابب.بمذهبالمراد-ما2

ومثالالأدلةمعالصحابب؟مذهبحجيةفيالأئمةمذاهبهي-ما3

المقصود.يوضح

فيالعلماءمذاهبوضححجة؟هووهل؟المدينةاهلإجماعمعنى-ما4

ذلك*

المرسلة؟المصالحمعنىمات5

ذلك.وضح؟والتحسينيةوالحاجئةالضروريةالمصالحبينالفرق-ما6

وعدمه؟الشمولحيثمنالمصالحأقسامهي-ما7

ذلك.وضحوالإلغاء؟ألاعتباروحيثالمصالحأقسامهى-ما8

الأدلة.معالمرسلةالمصالححجيةفيالعلماءمذاصب-أذكر9

أنوأعه.دوضحمعواصطلاحأ.لغهالاس!صحابأ-عرف.

؟الاستصحابحجيةفيالعلماءمذاهبهيأ-ماأ

-.ة-.بهالاحتجاجعنوتكلمأنوأعهالاستقرأءوأذكرأ-عرف2

ذللث.وضحأنوأعه؟هىوماواصطلاحأ؟لغةالعرفمعنىأ-ما3

منها.الراجحبيانمعذلكفيالعلماءومذاهبالعرفحجيةعنأ-تكللم4

قبولهفيالعلماءمذاهببيانمعواصطلاحألغةالاستحسانأ-عرف5
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اثممثالمبعث

والسنةن7القرمنالأحك!امأستنباطكيفية

اللغوية-الأص!وليةالقوأعدأو-

كتابهو)نماالأحكاموأدلةالشرعيةالمصادرأصلانسبقممالناتبين

-!.رسولهوسنةتعالىالذ

فيهاللشكمجاللاقطعيةحجةالشريفةالنبويةالسنةأنعرفناكما

منفيهيردلماوموضحةلعامهومخصصةلمجملهومب!ينةللكتابمكملةوأنها

الت!ثريعية.الأحكام

نصوصمنالمعتبروالصحيحالقرأنيةالنصوصبصددالآنونحن

؟النصوصتلكمنالأحكلاميستنبطأنللمجتهديمكنفكيفالشريفةالسنة

الأحكامأستنباطهوالفقهاصولعلموأهداففوائدأهمإنقلنا:لقد

معرفةالضوأبطتلكاهممنوأن،دقيقةسليمةواسسضوابطوفقالشرعية

بها.المرادةالمعانيعلدلالتهاوأنواعالشرعيةالنصوصفهمكيفية

يسمونه:فيماالأصولعلماءيبحثذلكاجلمن

اللغوبة.الأصولبةالقواعد

أصيلعرببكلامالشرعيةالنصوصلأنوذلك.اللفظيةالمباحثاو

ئلكلفهمأنبذفلااللغهللكأهلراسهموعلىجميعآالناسبهاوالمخاطب

وتعالى.سبحانهالشارعبهاخاطبناالتياللغةأصولعلىالنصوص
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الصحيحةالصيغوضعفيالفهرحمهمالأصولعلماءأجادوتد

جليةصورةالبحثهذأفيوسنعرضالمجالهذأفيالفيصةوالضوابط

الاستنباطمعرفةفيالبدءنقطةيعدوالذيالمجالهذافيلجهودهموصريعة

والسنة.الكتابمن

الخطةضمناللغويةالأصوليةالقوأعدعنالفهشاءأنوسنتكللم

التالية:

وهي:الواضحةالألفاظأ!لأ-

أ-المحكلم.

2-المفسر.

3-النص.

الظاهر.-4

وهي:الواضحةكيرالألفاظثانيأ-

أ-الخفي.

2-المشكل.

3-المجمل.

وهي:المعافيعلىالألفاظدلالاتأنواعثالثأ-

منهما.كلوأنواعوالمفهومالمنطوق-أ

منهما.كلوانوأعوالخاصالعام-2

منهما.كلوأنواعوالمقيدالمطلق3-

دلالتها:!أنواعالتكليفصيغرأبعأ-

لالته.ؤالأمر-أ

ودلالته.النهي-2

القه.شاءانذلكتوضيحيليوفبما
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لوأضحه:الألفاظا:أولأ

منأقسامأربعةالىتنقسمالمعنىعلىدلالتهافيالواضحةالألفاظ

شيءمعالقوةبح!سبمرتبةالأقسامهذهوسنذكروضعفهالوضوحقوةحي!ث

منها.بكللالتعريفهن

المحكم:-أ

ولاتاويلأيقبلولابوضوحالمقصودعلىيدلالذيالنصوهو

:!قولهومثالهللنسختابلكيرأنهعلىيدلمابهاقترنوتدتخصيصأ

الواضحةالنصوصأتوىمنالنوعوهذأ)1(،القيامةيومالىماضالجهاد

.التعارضعندغيرهعلىويقدم

المفسر:2-

معناهتوضحوقدالسياقمنالمقصودمعناهعلدذالذياللفظوهو

نديةخطامؤمنأتتلومنالحطأ:"القتلفيتحالىقولهومثالهآخردليلمن

")2(.أهلهإلىمسلمة

التيالضريفةالأحاديثجاءتثمعامبث!كلبالديةتأمرالكريمةفالأبة

ونحوهاوالزكاةبالصلاةالأمروكذلكوانواعها.وحدودهاالديةمقدارفسرت

كماذلكلجميعالتفصيليةالكليفيةفسرتالتيهىوالحشةعامأأمرأكانفقد

اليه.الإشارةسبقت

النص:3-

قولهومثمالهكيرهايحتمللاواضحةدلالةمعناه.علالدالاللفظوهو

ألانثيين،)3(.حظمثلللذكركمأولافيالله"يوصيكم:تعالى

دأود.ابوأخرجهالحدي!اصل)1(

29.النحعاء)2(

11.النساه)3(
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الظاهر:

آخرمعىاحتمالمعواضحةدلالةمعناهعليدلالذياللفظوهو

الذك!يقومكماالأيقومونلاالربايكلون)الذين:تعالىكقولهوذلك

البيعالثهوأحلالربامثلالبغإنماقالوابأنهمذلكالمسمنالئ!يطانيتخبطه

الربا،11(.وحزم

دلالةوهذهالبيعوبينبينهوالتفريقالربالتحريمسيافهاالكريمةفالأية

البيع.حلعلالدلالةهوآخرمعنئتحملذلكمعوهيظاهرة

الواضحة:كيرالألفاظ:ثانيأ

المرادذأتعلىالدلالةوأضحةكيىوهيالرعفيوردتألفاظوهناك

وهي:منها

أ-الخفي:

الصيغة.غيربعارضمرأدهوخفيمعناهاشتبهماوهو

عنهخارجأمرمنالخفاءجاءهولكنفيهاخفاءلاواضحةصيغتهأي

للقاتلليس:!قولهذلكأمثلةومنيدلعليه،ماعلىتطبيقهوهو

علهناتنطبقهلولكندلالتهافيواضحةالقاتلكلمةظن)2(،ميراث

كالعمدالإرثمنالأنواعهذهفتمنعالتسبباوبالتحريضأوالخطأالقتل

لا؟أم

منيمنعتتلاي)نقالوا:والحنابلةفالشافعيةالفقهاء،اختلفوهنا

ولاالإرثمنيمنعلاالخطاقتلإنقالوا:والمالكية.وصفهكانحمماالإرث

.والعدوانالقتلقصدمنللمنعبد

275.البقرة)1(

والطبرافي.واحمدماجةوأبندأودأبودوأه)2(
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بالقتلالتسببامامكلفمنكانانيخنعالخطاق!تلتالوا:والحنفية

يمنع.فلامباشرةدون

عن!التنقيببالبحثيكونالخفاءهذأمثللإزالةالطريقانولاشك

.الصوابتحريفيالجهدبذلمعوالخاصةالعامةالمقاصد

المشكل:-2

الكريمالقرآنفيأمثلتهومن.اللفظذاتفيبسببمعناهخفيماوهو

الفرءفكلمةقروء"،1(.ثلاثةبأنفسهنيزبصن!والمطلقات:تعالىقوله

والحيض.الطهرهاواحدبانلمعنييناللغةبأكلتصلح

الحيضعلىالحنفيةوحملهالطهرعلالقرءهناالشافعيةحملوقد

الثرع.فيالعامةال!نصوصبينوالتوفبقالاجتهادهوالإشكلالازالةوطريق

3-المجمل:

بنفسيدركلااشتباهأبهالمرادواشتبهالمعانيفيهازدحمتماوهو

مبين.منلهبدولاالعبارة

احكامأ!القبيلهذامنكانتالقرآنيةالأحكاممعظمأنالملاحظومن

للبيانالسنةدوريأتيوهناوالفرعيالتالجزئياتمنلكثيرتتسععامة

التيالأحكلاممنذلكوكيروالزكاةوالحجالصلاةذلكأمثلةومنوالإيضاح

فلولامفصلأبيانآالسنةوبينتهاوعافةصريحةاوامرالكلريمالقرآنبهاأمر

كيرامالسجودأمالقيامأمالدعاءهوهلبالصلاةالمرادعرفنالماالسنة

ذلك.

المعاني:كلالألفاظدلالةأنواعثالثأ:

تبعأالمعافيعلالألفاظدلالةأنواعمعرفةفيالأصولعلماءأختلفلقد

سابقأ.اليهالإشارةتقدمثكماالأصوليةومدأرسهممناهجهملاختلاف

-228.ابفرة)1(

-85-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مدرسةمنأنطلاقأاللفظيةالدلالاتأنواعأهمالبحثهذأفيوساذكر

البعيدة،الفروععنالمجردةالعامةالضوابطبوضعيهتمونالذينالأ!ول!ن

الشافعيةعلماءمنالمدرسةهذهأهلأكزكان،بعينه،.و)نفقهيمذهبعن

ميدانه.وفارسالعلمهذامؤسسهواللهرحمهالشافعيامامهملكوننظرأ

الأولالنوع

وأنواعهما!المفهومالمنطولى

وأنواعهةالمنطوق:اولأ

:المنطوقتعريفأ-

لهماتقلأنلا:تعالىكقوله!ذلكالنطقمحلفياللفظعليهمادلهو

الوالدين.منالتأففتحريمعلالعبارةبصريحيدلفإنهأف"11(

المنطوق:1اقام-ب

هي:أقسامأربعةإلىالمنطوقالعلماءتسملقد

أدتهأوأحل:تعالىكقولهأصلآلهاللفظوضعماوهو:الصريح-أ

الرباوحرمةالبيعحلعلىالصريحبمنطوقهدلفقدالربا")2(وحرمالبيع

للمتكلممقصودآيكونماعلاللفطدلالةوهيالاقتضا+:دلالة2-

)فمن:ثعالىتولهذلكأمثلةومن.صحتهأوالكلامصدقعليهويتوتف

أخر")3(.اياممنفعدةسفرعلىاومريضأمنكمكان

منفعدةافأفطر"سفرعلأومريضأمنكمكانفمنالكلاموتقدير

الدلالةسميتولذأالكلمةهذهأضافةتقتضيهناالمعنىصحةف!نآخرأيام

----.23ألاصراء11(

5!2.البقرة-،)2(

184.البقرة)3(
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اكرهواوما!النسيانالخطأأقيعنرفع!:تولهوكذلكالاتتضاء.دلالة

أكرهواوماوالنسيانالخطا))ثم"امتيعنرفعهناالكلاموتقدير)1(عليه

وكذلكعليهالمزتبألاثمرفعوالذييرتفعلممشاهدواقعفالخطأوإلاعليه

:والإكراهالنسيان

ولاللمتكللممقصودمعىعلىاللفظدلالةوهيالإيماء:دلالة3-

ميتةأرضأاحيامن!:قولهومثاله.ولاصحتهالكلامصدقعليهيتوقف

علةألاحياءأنعلىيدلممالهابالاحيا+الأرضتملكاقترنفقد21(لهفهي

ولمميتةأرضأأخذفمنعليهوبناءلهمعنىلاالوصفهذاكانوألاللتملك

منه.نزعهاللحاكمويحقيملكهالافإنهوالإنتاجبالعمليحيها

للمتكلم.مقصودغيرلازمعلاللفظدلالةوهي:الإشارةدلألة-4

تعالى:قولهمع.31(4شهرأثلالون.وفصاله)وحمله:ثعالىقولهومثاله

سحهالحملأملأنلهدحبننالأد!نفىالم!أملفإنعامن")4(نطأوفصاله

أصالةالأيتينمنكلونصسياقمنالمقصودهوليسالمعنىوهذاأشهر

فيهما.التاملمنذلكيفهمو)نما

وأنوأ.عه:المفهومئانيأ:

:المفهومنعريفا-

أفلا:تعالىكقولهوذلكالسكلوتمحلفياللفظعليهمادلهوالمفهوم

تحريمعلىودلتبمنطوتهاالتأففتحريمعلالأيةدكأف")5(لهماتقل

الإيذاءفيأشدلأنهأولىهوبلبمفهومهاالضرب

ماجة.أبنرواه11(

.والدارسوالطبرافيواحمدوالزمذيداودوأبوالبخاريروا.)2(

.15الاحقاف)3(

.14لقمان)4(

.23الإصرأء)5(
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:المففومافسام-ب

أساسيين:قسمينإلىالمفهوميقسم

موافقة.مفهومأ-

مخالفة.2-مفهوم

سريع.ب!يجازنذكرهاأنواعمنهماولكلل

الموأفقة:مفهوم-أ

نوعين:جملوهوالمنطوقحكلمحكمهيوافقماوهو

.الخطابفحوىالأول

ضربتحريمومثالهالمنطوقمنبالحكمأولىالمفهومكانإذاماوهو

.تقدمكماأأف،11لهماتقل)فلا:تعالىقولهمنالمفهومالوالدين

حكممعالمفهومحكمفيهيتساوىماوهو.الخطابلحنالثاني

فييكلونإنماظلمااليتامىامواليكلونالذين!إن:تعالىكقولهالمنطوق

احرأقهتحريمومفهومهااليتيممالأكلتحريمالأيةظرأ!)2(.فمنطوقبطوحهم

التحريم.في!م!عاويانالحكلمينوكلاواتلافه

المخالفة:مفهوم-2

قولهومثالهالمنطوقلحكمنحالفللمفهومحكلمعلىاللفظدلالةوهو

114(.بهالثهلفيرأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةعليكلمإحرمت:تعالى

يذكرولمذبحماانومفهومهابه،اللهلغيرأهلمايحرمالأيةفمنطوق

.حلالفهواللهكيراسمعليه

.01النساء)1،

.3الماثدة)2(
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المخالفةمفهومانواع

هي:انواعخمسةالمخالفةولمفهوم

الصفة:مفهومأ-

فاسقكلمةفمفهومفتبينوا!)1(بنبافاسقجاءكم)إن:تعالىكقوله

بخبرالأخذوجوبذلكعلىوينبني.العدلخبرمنالتثبتيجبلاأنه

.الثقاتالعدولالأحاد

العدد:مفهوم-2

لاأنهثمانينفمفهوم!)2،.جلدةثمانين)فاجلدوهم:تعالىقولهومثاله

العدد.هذامنأكزولاأقلالمحصناتيقذفمنيجلد

:الشرطمفهوم3-

يضعنحتىعليهنفأنفقواحملاولاتكن)وإن:تعالىقولهومثاله

لهنتجبفلاحوأملكيركنإنالمطلقاتانذلكمنويفهم!31(حملهن

النفقة.

الفاية:مفهوم-4

كير.")4(زوجأتنكححتىلهكلفلاطلقها:أن!نتعالىكقوله

زوجأتنكحأنه!بغايةالأوللزوجهاثلاثأالمطلقةحلعدمالآيةعلقت

له.تحلفلاوألاللأولحلتالثانيوطلقهاثانيأزوجأنكدتفإنغيره

.6لحجراتا(11

.54لنورا(2)

.6الطلاق)3(

032البفرة(14
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الحصر.5+مفهوأ

4)1(+نستعينواياكنعبدأأياك:تعمالىقوله.ومثاله

أذااللغةفيلأئهوذلكبهيستعانولايعبدلاتعالىكيرهانفمهومه

وهوالمعمولتقدمقدوهناوألاختصاصالحصرأفادالعاملعلالمعحولتقدم

الفعل.وهوالعاملعلالمفعول

الشرعيةالأدلةفيوالمفهومبالمنطوقألاحتجاجثالثأ:

استنباطعندبأنواعهالمنطوقبدلالةألاحتجاجفيالعلماءعندخلافلا

جميعاتفقفقدالمفهومأما.النبويةوالأحاديثالآياتمنالضرعيةالأحكلام

-.الظاهريةإلاذلكفييخالفولمالموافقةمفهومبدلالةالاحتجاجعلالعلماء

مالكالعلماءجمهوربهالاحتجاجأثبتفقدالمخالفةمفهومأما

الذ.رحمهموأصحابهحنيفةأبوبهيحتجولمالقهرحمهمواحمدوالشافعى

يعلىأنمنها:ئادلةالمخالفةبمفهومالاحتجاجعلىالجمهوراستدلوقد

وقدالصلاةنقصربالناماعنهما:الفهرضيالخطاببنلعمرقالأبيةبن

خفتمأنالصلاةمننقصرواانجناحعلبكمإفليس:تعالىقالوقدائنا

ف!التمنهعجبتمماعجبثلقدعمر:قالكفروا")3(الذينيفتنكمأن

فاقبلواعليكلمبهاالذتصدقصدقةهى:ليفقالىذلكعن!النبي

صدتتهأ!ا(.

رضيالخطاببنوعمرأميةبنيعلىانبالحديثالاستدلالووجه

عدم"خفتمأأن:تعالىقولهمنفهماوقدالعربفصحاءمنهماعنهماالذ

الفهمهذا!النبياتروقدالمخالفةمفهومهووهذاالأمنعندالقفرجواز

أيضأوأححجوا.عبادهعلىالذ+بهالصدلىوصدلحهرخصههذهأنبنولكنه

.هالفاتحة)1(

101.الناء)2(

المحشد.فيوأحمدالسننوأصحابسلمروأه)3(
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كانفلولتبينوا()1(بنبأفاسقجاءكمأنأمنواالذينايها)يا:تعالىبقوله

فائدةالفاسقلذكركانلمامنهالتثبتوجوبفيسواءوكيرهالفاسقحكلم

العبث.عنتعالىالفهكلاموتعالى

لثاني.النوعا

وأنواعهماوالخاصالعام

العائم.تعريف-أ

يغئمءالحيعئم:الصحاحنحتارفيقالالشموليعني:اللغةفيالعائم

الجماعة.شملأيعمومأبالضم

واحد.بوضعحصرغيرمنلهالصالحيستغرقلفظهوواصطلاحأ:

:أقسامثلاثةالىالعامينقسم.العامأقسام-2

يصملاالذ)ان:تعالىقولهومثالهعمومهعلىالباقيالعامأ-

عامالآيةفيالناسلفظفإن،)2(يظلمونأنفسهمالناسولكنشيئآالناس

عمومه.علىباقي

نأالناسلهمقال)الذين:تعالىكقوله.الخصوصبهاريدعام-ب

!)3(.فاخشوهملكلمجعواقدالناس

بعدللمسلمينقاللمامسعودبننعيمقالواالذينبالناسهنافالمراد

نعيمفلقيهمقري!ضمنمتوقععدوأنلصدمكةألىمتوجهونوهمأحدغزوة

لكمجمعواقدالناسان:لهموقال-مكةمنقريبمكانالأسد-بحمراء

عامةالموضعينفيالناسفكلمة.وحلفاءهمقريشبالناسوأراد،1فاخشوهم

تبين.كماالخصوصبهااريد

.6.الحجرأت)1(

.44يون!)2(

.173عمرانال)3(
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التىادواتهبإحدىالتخصيصدخلهالذيأي.المخصوصالعام-ج

لهيضاعفاثامآيلقذلكيفعل)ومن:تعالىقولهومثالهتريبأنذكرها

"..صالحأ.وعملوأمنتابمنالأمهانآفيهويخلدالقيامةيومالعذأب

اسمهوالذيالعامخصصتابمنالأتعمالىبقولهفالاستثن!اء)1(الآيات

ذلك.يفعلومن:قولهفيالموصول

.العمومصيغ3-

منها:كثيرةالمتقدمةبوجوههالعمومعلىتدلالتيالألفاظ

،21(.الموتذأئقةنفسأكل:تعالىكقوله:كلكلمةا-

خسر!31،.لفيالإنسانإن)والعصر:تعالىكقوله:يألالمعرف-ب

أف"41،لهمانقل)فلا:تعالىكقوله:النفيسياقفيالنكرة-ج

وكذ.االنفيمقاميقومهناوالىتقل.فلاوالنهيأفكلمةهنافالنكرة

.ألاستفهاد

يأتيانها)واللذان:نعالىكفوله:الوصولاسماءوبقيةوالتيالذيد-

فأذوها،)5(.منكم

بعلمهخيرمننفعلواأوها:تعالىكقوله:الشرطأسماءهـ-

الفه")6(.

التخصيص.وأفواعالخاص-4

له.الصالحيستغرقلاالذياللفظفهوالعامعكس:الخاص

.العاماللفظيتناولهمابعضإخراجهووالتخصيع:

-23الإسرأء41(070-68آلقرتان،-."ا

.16الناء51(!180عمرانال)2(

.791البمرة)6(.أالعصر)3(
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تفصيلاتهما.بعض!وإليكومنفصلمتصلنوعانوهو

المتصل.المخصص-أ

منها.كثيرةأنواعولهبالعامالمتصلالمخصصبهويراد

ناورسولهالفهيحاريونالذينجزاء)أنما:تعالىكقولهألاستئثاء:أ-

،011(عليهمثقدروأانقبلمنتابواالذين)الأ:قالىأنإلى.!.يقتلوا.

منحجوركمفياللاق!)وربائ!بكلم:تعالىكقوله:الصفة-ب

دخلمنعلالربائبتحريمالآيةخصحشابهن")2(.دخلتماللاق!نساثكم

علىالعقدبخلافالبناتيحرمفلاالأمهاتعلىالعقدمجردأمابأمهاتهن

أمهاتهن.يحرمفإئهالبنات

نإالموتأحدكمحضرإذاعليكلم)كتب:تعالىكقوله:الشرط-ج

مالأ.خلفهتركبمنالوصيةوجوبفخص")3(الوصيةخيرأترك

الهدييبلغحتىرؤوسكلملمحلقوأ!ولأ:تعالىكقوله:الغايةد-

الحلق.فيحرجفلامحلهالهدىبلغفإذأ"أ4(محله

حجالناسعلى)ولفه:تعالىكقوله:الكلالبعممنبدلهـ-

مجبفلاالحجسب!يليستطيسحلافمنسبيلأ،95(إليهاستطاعمنالبيت

عليه.

.43-ع!03ة-ثدلماا(1)

.33لنساءا(2)

.081لبقرةا(31

.691لبقرةا(4)

.79ناعمر+(5)
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المخصمالمنفصل-2

منها:اتسامولهالعاملفظعنمنفصلأكانماأي

ثلاثةبانفسهنيتربصن"والمطلقات:ثعالىكقولهالكلتاب-أ

يضعنأنأجلهنالأحمطل)وأولات:تعالىبقولهخصتقروء"أأ(

ده)2(.حملهن

الربا")3(.وحرمالبيعالذ)!أحل:نعالىكقوله:السنة2-

بيععنك!هالبيوعمن!الفهرسولعنهخهىبماالآيةهذهخصت

ذلك.وكيى)5(بيعةفيبيعتينعنوضهيهالنجش،44

فيالذإيو!يكم:تعالىتولهبثلمنالمواريثكمايات-الإباع3-

لا.الرقبقانعلىبالإجماعخصتالافثيبن!أ6(حظمثلللكرأولادكم

.يرث

منهماواحل!كلفاجلدوأ!الزافي"الزأنية:تعالىكقوله:القياس-4

قولهخصصهاالتيالأمةعلىقياسأالعبدذلكمنخص")7(جلدةمائة

4)8(.العذابمنالمحصنا!علىمانصفأفعلحهن:تعالى

.228البقرة)1(

.4لطلاقا(2)

275.البقرة)3(

كيىمناللعةسعرفيالزيادةالنجثىومعنىوملمالبخاريرواهالثجشبيععنالنى)4(

شرانها.نية

ناعلهذابعتك:يقولأنومعنا.والزمذيوالنسائيأحمدروأهبيعةفيبيعتينعنالنى)5(

هذا.نبيعني

11.النساء61(

2.النور)7(

.8النساء)8(
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الأصول!ن.عندوالحأصبالعامالعمل-5

ولكلنيتناولهماجميعفيحكمهيثبتالعامأنإلىالعلماءجمهورذهب

مذهبين.علىظنيةاوقظعيةهيهلالدلالةنوعفياختلفوا

الحنفيةوبعضوالحنابلةوالمالكليةالصحافعيةمنالجمهورذهب:الأول

بها.العملويجبظنيةدلالةأفرادهجميععلىللطلقالعامدلالةأنالى

علىببقائهيجزمولمالخصوصبهئردلمالذيهوالمطلقبالعاموالمراد

عمومه.

إلىوالجصاصالكرخيالحسنأبوومنهمالحنفيةمعظموذهب:الثافي

فدلالتهالتخصيصدخلهو)نالتخصيصيدخلهلم)ذاقطعيةالعامدلالةأن

تطعية.أنهاعلىالجميعاتفقنقدالخاصدلالةأما.ظنيةالباقيعلى

الجمهورأنالعامدلالةنوعفيوالحنفيةالجمهورخلافعلىيترتبومما

ذلكومنحوالقياسالواحدكخبرالأدلةمنبالظنيالعانمتخصيصأجازوا

بالظني.ئحصصلاالقطعيلأنالحنفية

أعلم.والفهالجمهورإليهذهبماهوالرأجحوالقول

الثالثالنوع

والمقيدالمطلق

والمفبد.المطلقنعربف-أ

المقيد.ضد:لغةالمطلق

بعينهلاواحدأيتنا!لفهوقيدبلامعناهعلدلماهوواصطلاحأ:

الأنكاحلا!:كقولهالإثباتفيالنكلرةمواضعهوأكثر،الحقيقةمن

)؟(.بولي

وأحمد.السننأصحابروأه11(
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القيود،..واحدالقيد:صحاحهفيالجوهريقال:اللغةفيوالمقيد

.الفرسرجلمنالقيدموضعوالمقئد

قولهاوكيره،ومثالهالوصفمنبقيدمعناهعلدذماهوواصطلاحأ:

تحريرهاالمطلوبالرقبةالآيةفقيدت")1(مؤمنةرقبة)فتحريو:تعالى

مؤمنة.بوصفها

المقيد.كلالمطلقحملفيالعلماءمذاهب2-

الأحكلامأستنباطعندالمقيدعلىالمطلقحملفيالعلماءاختلفلقد

:فنقولباختصارنعرضهاذلكفياقوالهم،وأشهرالشرعية

علىمنهماكليبقىبلالمقيدعلىالمطلقيحملونلاالعلماءجمهوراولأ-

أختلف.أمالحكلمسبباتحدسواءعليههوما

وأالحكلمسبباتحادعندوذلكحالينبينفرقوأالشافعيةثانيأ-

مقيدأومرةمطلقأمرةالنصووردالحكمسبباتحداذافقالوا:اختلافه

إطلاقهعلىالمطلقفيبقىنحتلفأالسببكان)ذأاماالمقيدعلىالمطلقفيحمل

.تقييدهعلىوالمقيد

.بمثالذلكوأوضح

فاكسلواالصلاةألىقمتمأذأأمنواالذبنأيها)يا:تعالىالفهقال

كسلوجوبالآيةبينتفقد.!،2(...المرافقألىوأبديكلموجوهكلم

بالمرافق.الغسلمكانوقيدتالوضوءفيالأيدي

وأيديكمبوجوهكم"نجامسحوا:تعالىفالفقدالتيممفيأما

سببإن:الشافعيةفقالبالمرافقللأيديمقيدةكيرالآيةجاءتمنه،،2،.

يعنيوذلكالمقيدعلىالمطلقحملفيجبللصلاةالطهارةوهومتحدالحكم

29.النساء،1(

.6الماثدة)2،
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يكلفىوقالواذلكفيالجحهوروخالفهمالمرفقينإلىالتيممفيأليدانتمسحأن

التيمم.فيالكفينمسح

حملعدمعلىوغيرهمالشافعبةفالجميعالسب!بأختلافعنداما

اماتقدمكمابالمرافقمقيدةالوضوءآيةفيالأيديومثالهالمقيدعلىالمطلق

تعالىالذقالمطلقةذكرتفيهاالأيديفإنالسرقةحدفياليدقطع

عزلزوالذالذمننكالأكسبابماجزاءأسد!مافالطعواوالساردهأوالسارلى

لاالكفمنتقطعالصارقيدأنعلىالفقهاءجميحاتفقفقدلأأ(.حكيم

أعلم.والذالمرفق

وأنوأعها.التكليفصبخرابعأ-

مر.لأا:أولأ

مأالمرةأقتضاؤه-الوجوباقتضاؤه-استعمالهوجوه-صيغت-تعريفه

الزاخى.أمالفوراقتضاؤه-التكرار

تعالى:الذقالوفهيهالشارعأمرعلقائمالشرعيةالتكلليفاتمدارإن

ناأمرهعننحالفونالذلنأفليحذر:تعالىوقالوالأمر،)2(الخلىلهأألأ

فأتوأبهأمرتكلمومافاجبتنوهعنهخهيتكمما!:وقال،)3(.فتنةتصييهم

41(.استطعتممامنه

ومدلولاتهاوالنهيالأمرصيغببحثالأصولعلماءاهتمولذلك

.وأحكامتشريعاتمنعليهايترتبماعلللوقوف

38.الماثدة)1(

.،هالأعراف)2(

63.النور)3(

وأحمد.والن!اثيوملمالبخاريرواه)4(
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الأمر.تعريف-أ

أمر:يقالالأمورواحدالأمر:الصحاحفيالجوهريقال:لغةالأمر

عستقيمة.وأمورهمستقيم*لى

ألاسخلاء.جهةعلىالفعلطلبواصطلاحأ:

الأمر.صيغ-2

منها:مختلفةبصيغالأمرياتي

")1(.الصلاةأأقيموا:تعالىكقولهالأمرفعلأ-

منكمشهد)فمن:تعالىكقولهالأمربلامالمقزنالمضارعفعل-ب

!21(.فليصمهالشهر

الذينلقيتم)ف!ذا:تعالىكقولهالأمرفعلعنالنائبالمصدر-ج

اللغةعلماءعندالمعروفةالصيغمحنذلكغيرالى!)3(الرقابفضربكفروا

.والأصول

الأمر:صيغأستعمالوجوه3-

اوصلهاحىالأمرصيخلاستعمالكثيرةوجوهآالأصوليونذكرلقد

يلي:ماالوجوههذهأشهرومنوجهأوع!ثرينستةإلىبعضهم

!)"(.الصلاة)اقيموأ:تعالىكقوله:الوجوب-أ

خيرأ!)5(.ف!يهمعلمتمان)فكاتبوهم:تعالىكقوله:الندب-2

"،6،.الطيباتمن)كلوا:ثعالىكقوله:الإباحة3-

!،7(.شئتمما)اعحلوا:تعالىكقولهانهديد:-4

".)8(.بسلام)ادخلوها:تعالىكقوله:ا!رأم-5

.33النور)5(.78الحج(،1

51.المؤمنون)6(.185البقرة)2(

04.فصلت)!(؟.محمد)3(

46.الحجر)8(78.ا!41(
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"11،.الكريمالعزيزأنثإنك"فق:تعالىكقوله:الاهانة-6

!21(.بالحقتومناوبينبينناافتح)ربنا:تعالىكقولهالدعاء:7-

أثمر"31(.أذأثمرهالى:)انظرواتعالىكقوله:الاعتبار8-

شئتأ"(.مافاصنعتستحلمأذا:يكقولهالخبر:9-

أه(.بيمينكوكلأدثهسئمياغلام!:كقوله:التأديب-15

أوامر.كلهاأنهامعنحتلفةدلالاتتحملالتيالصيغمنذلكغيرألى

:الوجوبالأمراقتضاء-4

اقوالعلالمطلقالأمرصيغةعليهتدلفيماالأصولعلماءاختلفلقد

حقيقةوهوالوجوبعلىيدلالمطلقالأمرأنإلىالجمهورذهبوقدكثيرة

بقرينة.الاعنهينصرفولافيه

التكلرار:امالمرةالأمراقتضاء5-

نأ،كيرمخهاوجهتهمذهبولكللمختلفةمذاهبالمسألةهذهفيللعلماء

ولاالتكرارتفيدلاالأمرصيغةانوالأصوليينالفقهاءمنالجمهورعليهما

نفهمدانماالأصلهوهذاواحدةمرةبهالمامورحصولتفيدوانماتحتمله

تعالى:قولهفمثلأالأمرصيغةكيرأخرىأدلةمنالأحكامبعمىفيالنكلرأر

فقطوجويهايفيدوأنماالصلاةتكراروجوبيفيدلا!)6(الصلاة)اتيموا

العملي.وتطبيقه!اللهرسولسنةمنالتكراروجوبفهمناوانما

.94نلدخاا(1)

.98فعرالاا(2)

.98نعاملأا3()

دأود.أبورواه)4(

.البخاريرواه)5(

.148البقرة)6(
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:الفورالأمراتتضاء-6

مالتلبيتهالفوريةالمسارعةالمكلفعليجبفهلأمرأالشارعأمرإذأ

التراخي؟علىولواداؤهالمهم

الشافعيةمنالعلماءاجمهورقؤلأرجحهامذاهبهذافيللعلماء

معينبزمال!تعلقهعنمجردأالفعلطلبعليذلالأمرأنوالحنفيةوالمالكية

الأدلةبعحومعملأأدائهإلىالمسارعةالأفضلولكنتراخيأولافورألا

الأمرأنإلىالحنابلةوذهبالخيرأت!،1(.)فاستبقوا:تعالىكقولهالشرعية

أعلم.وأدثهذلكفيالتباطؤيجوزولاتنفيذهإلىالمبادرةويجبالفوريفيد

النهي::ثانيآ

اقتضاؤه-التحريماقتضاؤه-صيغهاستعمالاتوجوه-صيغه-تعريفه

.الفساد

النهيةتعريف-أ

خلافالنهي:الصحاحفيالجوهريقالالكفبمعى:اللغةفيالنهي

كف.أيوتناهىفانتهىكذأعنونهيتهالأمر

الاستعلاء.جهةعلىا!فطلبعلىالدالالقولهوواصطلاحآ-

2-صيغته:

منها:كثيرةصيغوللخهي

تقربوا)ولا:تعالىكقوله.الناهيةبلاالمقزنالمضارعفعلأ-

الزنا!)1(.

.3ءأسرلإا،1)
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قول)واجت!نبوا:تعالىكقوله.الكفعلالدالالأمرفعل-ب

.(1)!رولزا

وإيتاءوالاحسانبالعدليأمرأدته)أن:تعالىكقوله.نهىمادة-ج

والبفي!)2،.والمنكرالفحث!اءعنوينهىالقربذي

النهي:صيغاستعمالاتوجوه3-

منها:متعددةمعانفيالنهيصيغاستعملتلقد

منأباؤكمنكلحماتنكحوا)ولا:تعالىكفوله.التحريم-!أ

النساء!)3،.

فيهاوالصلاة41(،الإبلمباركفيتصلوالا:ع!يئكقوله.الكراهة-2

الفقهاء.جمهورعندمكروهة

هديننا!أ)5(.إذبعدقلوبنانزغلا)ربنا:نعالىكفولهالدعاء.3-

يعملع!اكافلأأدتهتحسبن)ولا:تعالىكقوله.العاقبةبيان4-

!)6(.الظالمون

)7(.كراسيالدوابتتخذوالاع!:كقزله.الشفقة-5

.الأحوالقرائنبحسبالنهيعليهايدلالتيالمعانيمنذلكغيرإلى

التحريم:النهيأقتضاء-4

الأمر.مقتضىفيكمذأهبهممذاهبالنهيمقتضىيأللعلماءإن

03.)1(الحج

21.09(النحل

النساء31.22(

وأحمد.ماجهوأبنالزمذيرواه)4(

.6عمرانآل)5(

.42ابرأهيم)6(

والدارمي.أحمدروأه)7(

15--أ
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نأاللهرحمهالشافعيالإمامراسهموعلىالأصوليينمنالجمهورومذهب

علتدلبقرينةألاكيرهالىعنهيصرفولاأصالةالتحريميقتضيالي

النصوصمن"بغيرهومقارنتهالنصسياقمنالعلماءيستنبطهاوالقرينةذلك

ال!ثرعية.

الفساد:انهىاقتضاء5-

يلي:فيماا!هانذكرانواععلالشارعقبلمنالشيءعنالنهي

الحصاةوبيعوالخمرالزناعنكالنهيعنهالمنهيلذاتالنهييعودأن:الأول

الفساديقتضيفيهالنهيأدطالعلماءجمهوريرىالنوعوهذأذلكونحو

غرأوبيعأأوعبادةكان)نآثارهعليهتزتبلاأيعنهالمنهيفي

صاحبه.ائممعذلك

عنكاليوذلكوذأتهلنفسهلاعنهللمنهيلازملأمرالنهييعودأن:افافي

ألاعرأضاجلمنالعيديومصومعنوالخهيالزيادةأجلمنالربا

تعالى.اللهضيافةعن

إئممعايضأالفسادعلفيهالنهي-يدلالنوعهذاأنعلىوالجمهور

الوقت.بنفسأيضأ"وحرأمصحيحغيرالعيديومفصومبهالفائم

لهلازمأولي!سعنهالمنهيعنخارجلأمررأجعأالنهييكونأن:الثالث

الأرضفيالصلاةوعنللجمعةالنداءوذتالبيععنكالنهيوذلك

الصلاةعنالاعرأضوانماالبيعليسهناالنهىفمقصودالمغصوبة

فيالصلاةعنالنهيوكذلكوغيرهبالبيعيكونالإعراضوهذأ

يحصلوهذأإذنهبدونالغيرملكشغلمقصودهالمغصوبةالأرض

فيها.حصولهمن(كزالصلاةبغير

المىفساديقتضيلاانهالىالنوعهذافيالعلماءجمهورذهبوقد

الاوالصلاةالبيعصحةمنآثارهعليهتزتبصحيحأيبقىبلعنه

فاعله.ياثمإنه

الفساديقتضيالنهيأنوالظاهريةاللهرحمهاحمدالإمامعنونقل

اعلم.وألثهوكيرهالنوعهذافيمطلقأ
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2

3

6

7

8

9

والمناقشةللحوأرأسئلة

اللغوية؟الأصوليةبالقواعدالمراد-ماا

بينها.الفرقتوضيحمعوالظاهروالنص!والمحكمالمفسر-عرف2

ذلك.وضحوالمشكلالخفيبينالفرق3-ما

بيانه؟يتموكيف؟المجملهو4-ما

لها.التمثيلمعانواعهوأذكرالمنطوق5-عرف

لها.التمثيلمعالموأفقة؟مفهومأنواعهيوما؟المفهومهو6-ما

منها.لكلمثالمعالمخالفةمفهومأنواععن7-تكلم

.والمنطوقبالمفهومالاحتجاجفيالعلماءمذاهبعن8-تكلم

أنوأعه.وأذكرالعام9-عرف

لها.ومثلاذكرها؟العمومصيغهى-ماأ

المتصل.المخصصانواعواذكروالمخص!صالخاص-عرفأ

منها.لكلمثالمعالمنفصلالمخصصانوأعهي-ماأ

معذلكوضح؟الخاصدلالةنوعوما؟ظنيةأمقطعيةالعامدلالة-هلأ

الأئمة.بينخلافمنعليهيترتبمابيان

معالمقيدعلالمطلقحملفيالعلماءومذاهبوالمقيدالمطلقمعنى-بينأ

التمثيل.

؟.صيغههيالأمر؟ومامعنىأ-ما

الأمر.صيغلاستعمالاتوجوهستة-اذكرأ

ذلك.وضحالفور؟أوالتكرارأوالوجوبالأمريقتضي-هلأ

عليه.الدالةالصيغوأذكرالنهي-عرفأ

الأتل.علىثلائةألىصيغاستعمالاتوجوهبعض-اذكرأ

فيماالعلماءأقوألمبينأذلكوضحالفسادأوالتحريمالنهييقتضي2-هل

.تقول
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الىابيالمبعث

الشرعيةالأحكامعنميسرةفكرة

تعالى.اللوهوالحاكماولأ:

المكلفين.أفعالوهوفيهالمحكوم4سايخأ:

المكللف.وهوعليهالمحكلومثالثأ:

واقصامه.الشرعىالحكمرابعأ:

التكليفي.الشرعيالحكماقسامأ-

واقسامه.الؤأجب-أ

.المندوب-2

.المحرم-3

.المكروه-4

المباخ.-5

والعزيمة.الرخصة-6

الوضعي،الشرعيالحكمأقسام-ب

الح!بب.-أ

.الشرط2-

المانع.3-

الصحيح.4-

الفاسد.5-
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الشرعيةالأحكامعنهيسرةفكرة

اصولعلمدراسةمنالمقصودةالث!رةهيالشنرعيةالأحكاممعرفةإن

إلىبهاليتوصلللمسلمالقريبةالغايةهيبلسواءحدعلالفقهوعلمالفقه

الأحكاممعرفةإليهاالوحيدالطريقإذتعالىاللةمرضاةوهيالأهمالغاية

تعالىت.دثهالقصدوإخلاصالنيةتصحيحمعصادقآتخلقأبهاوالتخلقالشرعية

هي:رئيسةأمورأربعةالبابهذافيعادةيبحثونالأصوليينوأنهذا

الحاكم.-أ

فيه.المحكوم2-

عليه.المحكوم3-

الشرعي.الحكم-4

الدرأسة.هذهيناسبالذيالتعريفمنبثيءالمعافيهذهوسنتناول

لحلام:ا:اولأا

غيرهحاكمفلاوتعالىسبحانهاللههوالإسلاميةالشريعةفيالحاكمإن

قه")!(.الاالحكم)ان:تعالىالثهقاللحكمهمعقبولا

اهوأءهمشبعولأاللهانزلبمابينهماحكم)وان:وتعالىسبحانهوقال

أل!ك!)3(.أدلهانزلمابعض!عنلف!نوكانواحذرهم

!)3(.الكافرونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكلملم!ومن:تعالىوقال

!ه.1،نعام)1(

94.المائدة)2(

44.الماثدة)3(
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سيدهويصلحيصلحهبماالعالموحدهوهوالكونهذاخالقوحدهتعالىفاثه

الحبير")1(.اللطيفوهوخلقمنيعلم)الا:نعالىألثهقالالإنسانوهو

يألقبواطالدينهذأفيمجالفلاوالأمر"أ2(.الخلقله)الا:تعالىوقال

عنهيبلغوحسبماأدثهعنإلااللهم.كانتجهةأيمنتشريعأوحكم

عنهاالحديثتقدمالتيالإسلاميالتشريعمصادروما.فالمعصومرسوله

فلفتأنمجبومماي!.رسولهوسنةتعالىاللةكتابمنواستنباطتفريعالا

مجسنأنيملكلاالإلهىالوحيعنمنعزلأالب!ثريالعقلأنهناإليهالنظر

الذيالمجالهذأفيالعلماءيبحثهامسألةأهموهذهالأشياءمنشيئأيقبحأو

مردوالتقبيحالتحسينأنعلىوالجماعةالسنةأهلأتفقوقدبصددهنحن

وماالشرعلحكمالمطلقالتسليمإلاللعقلوليسوحدهاللهألىفيهماالأمر

ألامطبفةوحيرةمظلمةوظروفقاسيةخطوبمندهاهمااليومالعالمدهى

رسولهوهدىأدثههدىعنبعيدأوعقولهمأهوأئهمورأءالناسجرىيوم

يظ.

فيه:المحكومثانيآ:

الأحكامبهاتتعلقالتيالمكلفينأفعالالأصوليينعندفيهبالمحكوميراد

بأفعالتعلقهاحيثمنالشرعيةالتكلليفاتفيالنظرإمعانوعندالحثرعية،

التالية:بالخصائصقتميزنجدهاالمكلفين

الانفسأاللهبكلف:الاتعالىاللهقاللايطاقبماتكليفلا-ا

وسعها!31(.

الشريعةمقاصدأهممنهاممقصدوهذاالحرجورفحالتيسير2-

العسر!)4(.بكميريدولااليسربكمالله)يريد:تعالىاللهقالالإسلامية

14.الملك)1(

54.الأعراف)2(

286.البقرة)ي!(

185.البقرة)،(
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)1(.غلبهإلاأحذالدينيشادولنيسرالدينهذأأن!:ويقول

أيسرهماأختارإلاأمرينبينألثهرسولخيرماعنها:اللهرضيعائشةوتقول

اثما)3(.يكنلمما

عليه.المحكلوم:ثالثأ

بهذايكلفلمنبذولاالإنسانوهوالشرعيةبالأحكامالمكللفبهويراد

الأهليةوهذهالتكليفأهليةفيهتتحققانمنوجلعرالفهقبلمنالشرع

إلىالإدأءأهليئألىالوجوبأهليةمنمختلفةمباحثالفقهاءفيهايبحث

فيهوالاستقصاءللبحثالمجاليت!علامماوالخظقيةالخفقيةالأهليةعوارض

هوالرعيةالأهليةقوامأنالىهنانشيرانويكفيالسريعةالدرأسةهذهفي

فهوالأشياءبينبهيميزعقلأتعالىالفهوهبهالذيالإنسانوجدفحيثالعقل

والتمييزالإدراكنعصةمنالفهوهبهبماال!ثرعيةالتكاليفلتحملأهل

هذا"أوجبماأسقطأوهبماأخذإذأ9البابهذافيالمشهورةوالقاعدة

حاستيإحدىفيهالإنسانيكونوأنالبلوغالعفللجانبالعلماءويشقط

فقدهمافمنالوجودعلىالعقلنوأفذاهمالحاستانهاتان)ذالبصرأوالسمع

نأتعالىالفهون!الالكثيرةنعمهعلىلفهفالحمدأهليتهوفقدعقلهضمر

منه.والمزيدالشكريلهمنا

الثصرعي.الحكلمرأبعأ

الصورةلتكلونال!ثيءبعضفيهنفصلأنيجبالذيهوالقسموهذا

سبحانهالفهأنزلهالذيالإسلامهذاعظمةالأذهانفيولتكتملواضحة

وأحمد.والنسائيالبخارفيرواه)1(

دأود.وأبوومملمالبخاريروأه)2(
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في!جلعرالقهأودعهاالتيالسليمةللفطرةسليمامنهاجاليكلونوتعالى

.الإنسان

فيالراشدةالعقليةعندفاتتولدالشرعيا-أنوأعلمختلفوبمعرفتنا

البشريةوالموأهبللطاقاتومراعاتهالإسلامسماحةعلىونتعرفالأمورفهم

منفسبحانب!ثريةمثاليةفيوواقعيبشريواقعفيمثاليدينفهوالمختلفة

الخالقين.أحسنالئهوتباركفأباعخلق

الشرعيالحكممعذ

بأئه:الثرعى-الحكم-0الأصولهعلماءصفلمد

وأتخييرأأوطلبأالمكلفينبافعالالمتعلقوتعالىسبحانهالشارعخطاب

رئيسةمعالنثلاثةيتضمنأئهالتأكلعندالتعريفهنهفيريلاحظ

..!!

.التركوطلبالفعلطلب:قسمينالىالطلبوينقسم.الطلب-أ

واحد.بآنوالقركالفعلجوازومعناهالتخيير.-2

وجودأببعضهمامزابطينأمرينالشارعيجعلأنومعناه.الوضع3-

أخرشيءصحةعلىعلامةأومنهمانعأأولشيءشرطأال!ثيءكجعلعدمأأو

.فسادهأو

الشرعيالحكمأقسام

قسمين.ألىال!ثرعىالحكلمالعلماءق!ملقد

بيخهما.تخييرأوتركأوفعلطلبفيهماوهو.التكليفيالحكلم.الأول
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وأشرطأاوس!بأتعالىالفهجعلهباوهو.الوضعيالحكلم.الثافي

فاسدآ.اوصحيحأأومانعأ

التفصيل.منبشيءكلهاالأقسامهذهوسنتناول

التكليفي.الحكمأقسامأولأ

:-هىأقسامخمسةإلىالتكلليفيالحكمينقسم

-+المباح-المكروه-الحرام-المندوب-الواجا

وأقسلعهالواجب1مع!-أ

وهو:واحدبمعىالعلماءجمهورعندوالفرضالواجب:الواجبمعنى

تركه.علويعاقبفعلهعلىالمكلفيثاببحيثلازمأطلبأالشارعطلبهما

الوأجبات.منذلكوغيروالحجوالصوموالزكاةكالصلاةكثيرةوأمثلته

ابواجب:اتسام

فيهايطلبانتيالاعتباراتبحسبأقسامعدةألىالواجبينقسم

له!:ن!لجبأزبل!سف!يرأماالأتسامهذهوأهم

كقضاءوذلكمعينبزمانأداؤهيقيدلمماوهو.المطلقالواجب-أ

ذلك.ونحوالأيمانكفاراتومثلبعذرفيهأفطرلمنرمضان

والصلاةكالصوممحددبزمنفعلهطلبماوهوالمقيد.الواجب2-

وهناموتوتأ!أأ(كتابأالمؤمنينعلكانتالصلاة!إن:تعالىالذتال

نوعين:علىالمؤقثالوأجب

علمهوزلادةف!هالمطلوبلفعلودمهالسعماوهو.موسعواجبأ-

301.النساء11(
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صحيحةكانتالصلاةفيهاديتالوقتمنجزءقايالصلاةكأوقاتوذلك

الامتئال.إلىالمبادرةالأفضلانعلىالاتفاقمع

وذلكفيهالمطلوبةللعبادةإلأوقتهيتسعلمماوهو.مضيقواجب-ب

نوىف!ذاواحدأصومأإلأاليوميسعفلاللصومبالنسبةرمضانكوقت

نيته.لغترمضانكيرالصاثم

كاكزبعينهواحدأفيهالمطلوبكانعاوهو.المعينالواجب3-

وغيرها.وصومصلاةمنألوأجبات

ليفعلأميرمناجمفربينفيهالشارعخيرماوهوأ!يز.الواجب4*-

فإنوالكسوةوالإطعامالعتقبينفيهاالفهخيرفقداليمينككفارةمخهاواحد

)فكفارته:تعالىالفهقالأيامثلاثةصيامإلىأنتقلأحدهاعنالمكفرعجز

رتبةلمحريراوكسوتهماواهليكلمتطعمونماأوسطمنمسحينسثرةإطعام

!،؟(+أيامثلاثةفصياميجدلمفمن

المكلفنمنواحدكلمنلعالىالفهطلبهماوهو.الع!ىالوانجب-5

ذلك.ونحوبالعهدوالوفاءوالصيامكالصلاةبعينه

!مالفعلتحققفيهالشارعطلبماوهو.الكفائيالواجب6-

أثمأحدبهيقملموإنالآخرينعنالأثمسقطالبعضبهقامفإذاالجماعة

الكلفايةوفروض-غيرهدونبهقاممنالثوابيستحقإلفعلوعندالجحيع

دينها!شؤونفيالإسلاميةالأمةتحتاجهماكلأن:نقولعامةوبكلمةكثيرة

مطلوبفهوالأممعلىالخيريةلهاوتتحققالكريمةحياتهابهتقوممماودنياها

بالمعروفوالأمرتعالىالتهسبيلفيفالجهادالكفايةفرضسبيلعلمنها

دنيويةأوكانتدينيةالأمةتحتاجهاالتيالعلومسائروتعلمالمنكرعنوالى

الأمةفييكلونأنمجبهذأكلذلكونحوالماديةوالجزفالصناعاتووجود

ذلك.فيهايتحققحىجميعهاأثمةفهيوالأمنهحاجتهايكفيهامن

.98ةندلماا(1)
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وذلككفايةفرضائهفيهفالأصلالفهسبسيلفيللجهادبالنسبةأما

وحمايةالإسلامأرضعلىكاملةوسي!ادةوغلبةعزةفيالمسلمونيكونعندما

أمادينهفييفتنأنمنالذرسولمحمدالذالأإلهلايقولم!لكلكاملة

منهمرجلأأسرواأوالمسلمينأرضمنواحدأشبرأالإسلاماعدأءاحتلإذا

حتىفالأقربالأقربالمسلمينجميععلىعينفرضحينئدفالجهادامرأةأو

جميعأ.عليهمالوجوبأقولوأسيرهمويفكلواأرضهميسزدوا

الكفايةفروضمفهومأينهوالأيامهذهالمسلمنفسعليلحوالذي

كمبلاليومالإسلامية(متنابهتاثمكفائيأفرضأوكماليومالمسلمينواقعمن

الحياةتستحقلاأمةعدوهامنعيشهالقمةتستوردأمةإنعينيأ؟!فرضأ

الكلريمة.

أيلام.بميتلجرحماعليهالهوانيسهلجهنومن

.المندوب-أ

تاركيعاقبولافاعلهفيثابجازمكيرطلبأفعلهالشارعطلبماوهو

منها:تسميةمنأكثرالفقهاءاصطلاحفيالمندوبعلىويطلق

واحدبمعىوكلهاوالتطوع-والمستحب-والسنة-والنافلة-المندوب

منهاتمراتبوللمندوب

أكثرأدأثهاعلىيلازم!الذرسولكانالتيوهيالمؤكدةالسننا!

بعدوركعتينالظهرقبلوركعتينالفجروركعتيالونركصلاةغيرهامن

والعشاء.المغرب

عليهايداوملا!الفهرسولكانالتيوهي.المستحبةالسنن-ب!

التطوعوكصيامالعصرقبلركعاتأربعصلاةذلكومنالمؤكدةعلكدوامه

.عامبشكل

.المحرم3-

فعلهعلىيعاقبمما!وجازمأطلبأعنهالكفالشارعطلبماوهو
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وشرفيوالزناكالسرقةكثيرةوأمثلتهتعالىلفهالاقثالب!نيةتركهعلىويئاب

حق.بغيرالنفسوقئلالحمر

يكونوقدوالخمروالزقالمي!تةكأكللذاتهمحرمآالمحرميكونوتدهذا

الأجنبيةالمراةإلىالنظركتحريملذاتهمحرمإلىيؤديعرضيلأمرتحريمه

قطيعةالىيؤديالذيالمحارمبينوكالجمعالزناألىيؤديقدالذيبشهوة

الرحم.

.ا!روها-لا

تركهعلىيفابفهو.-مماجازمكيرطلبأعنهالكلفالثمارعطلبماوهو

فعله.علبعاتبولاالامثحالبنية

قاثماكالشربوذلكمكروهللمندوبتركوكلالم!ندوبيقابلوهو

ذلك.ونحوالحسعنةالأمورفيالتيامنوترك

!-المباح.

ولافعلهعلىيمدحلاممافهووالتركالفعلبينفيهالشارعخيرماوهو

.المباحواللهووالشربكالأكلوذلكأصلأتركهعل

بنيةالمباحالمسلمفعللوكمامندوبأيجعلهماللمباحيعرضقدأئهمع

معنىيحملوهوالثيابلبسأوتعالىالفهطاعةعللبتقوىاكلكمنالتعبد

)1(.الجماليحبجميلالذ)ن

المباحمعرفةطر!ا

وهي:ثلانةأهمهاطرقمنيعرفالمباحإنالعلماء:قاللقد

وأحمد.ماجةوابنمسلمروا.)1(
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عادولاباغكيرأضطرأفمن:تعالىكقولهصاحبهعنالإثمبنفيأ-

"أأ(.عليهأثمفلا

يثبتلمفماالإباحةالأشياءفيفالأصل.التحريمعلىالنصبعدم-ب

الأصل.حكلمعلتبقىف!نهامنهاشيءعنالخى

،211(.الطيباتلكمأحلأأليوم:تعالىكقوله.الحلعلبالنص-ج

والعزيمة.الرخصة+

قدممالأنهاوالعزيمةالرخصةبحثالتكليفيةالأحكامببحثيلحقومما

إلىالإشارةمنبذفلاعليهكانتعمافيغيرهاالأحكلامتلكلبعضيعرض

منها.كلمعبئ

العزيمة.-(

المؤكد.القصد:لغةالعزيمة

الأصليةالأحكلامهيأيابتداء.تعالىالذشرعهماهي.واصطلاحأ:

الذكر.السابقةانواعهابمختلفلعبادهوجلعرالذشرغهاالتي

لرخصةا-ب

والتسهيل.التيسير:لغةالرخصة

لعذر.ا،كلخلافعلىالثابتالحكلمهيواصطلاحأ-

الرخص.اصباب

منها.أسبابوللرخص

173.البقرة)1(

.هالماثدة)2(
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للصضطر.الميتةأكلكالترخيعفيالضرورةأ-

جسدالطبيبورؤيةللمسافررمضانفيكالإفطارالحرجدفع-ب

صفقط.الحاجةقدرعلالاقتصارمنبذولاللعلاجالمرأة

العزيمة.هعالرخصةاحوال

:حالتانالعزيمةمعللرخصة

معأ.بقاؤ!ا:الأولى

ينطقكمنوذلكالعزيمةحكلمبقاءمعبالأمرالش!ارعيرخصفقد

وحكمبالإيمانمطمثنأقلبهدأمعالهرخصةفهذاالسيفحدتحتبالكفر

الرخصةهذهيستعملولايصبرأنارأدفإنقائمازالهمالهبالنسبةالعزيمة

الظلمةالحكلامأمروكذلكشهيدأويكلونقتلهالىالأمرادىولوذلكفله

العزيمةولكلنشرهماتقاءتركهفييرخصقدالمنكلرعنونهيهمبالمعروف

ورجلحمزةالشهداءسيد:!قالكماالأفضله!بلباقيةونهيهمبامرهم

)1(.مقتلهونهاهفامرهجاثرأمامالمطقام

اضطرمنومثاله.العزيمةحكلموزوالالرخصةتفرد:الثايخةالحمالة

عليهوبطماتمنهايأكللمأنوهوالخنزيرلحمأوالميتةالأيجدولمللأكل

أعلم.والفهنفسههلاكلهيحلولاالأكل

الوضعي.الحكلمأقسامئانيأ:

جعلالمقتضيتعالىالفهخطاببائهالوضعيالحكمعرقاأنسبقلقد

رئسةأقسامخمسهفهذهفاسدأ.أوصحيحأأومانعأأوشرطأاوسببأال!ثيء

الئه.شاءانءبعفالصيبيانهافيوسنفصلالوضعيللحكم

تقويه.شراهدلهأذالأهيالن!ورثهافيصنادصحيحوقالالحاكماخرجه)1(
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أ-السبب.

بأنه.السببالأصولييونعرفلقد

ومثاله.الحكملوجودأمارةالشارعجعلهالذيالمضبوطالظاهرالأمر

لوجوبسببأالحولوجعلهالصلاةلوجوبسببأالوقتدخولالشارعجعل

الإفطار.لرخصةسببأوالسفرالزكاة

.لثرطا-7

الحكمعدمعدمهمنويلزمالحكموجودعليهيتوقفالذيالأمروهو

الحكم.وجودوجودهمنيلزمولأ

الوضوءعدمعندالصلاةتصحفلاللصلاةشرطفهوالوضوءومثاله

عدمهمنيلزماذنفهوالصلاةوجودوجودهمنيلزمفلاالوضوءوجدوأذا

الوجود.وجودهمنللزمولاالعدم

المانع.-3

الحكم.وجودوجودهينافيالذيالشرعيالأمروهو

وكالقتلالنصاباستغرقاذاالزكاةوجوبمنمانعفهوالذثنومثاله

الحد.اقامةمنمانعةفهيوكالشبهةالإرثمنمانعفهو

والفاصد.الصحبح5:-4

كانتسوأءالشرعيةالأحكامعلىتردأوصافوالفسادالصحةإن

بيح:ويقالالواجببهاسقطأيصحيحةصلاة:فيقالوضعيةاوئكليفية

الثمنواستحقاقالملكيةنقلمنأثارهعليهويرتبالشارعيقرهايصحيح

ذلك.ونحو

الواجببهايسقطلمماهيالفاسدةفالملاةذلكبعكسوالفاسد
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صاحبهوقوعمعأثارهعليهتزتبلمالذيهوالفاسدوالبيحأعادتها.ومجب

عندوالبطلانوالفسادهذافعلهبفسادعالمأكانإنتعالىالفهعندالإثمفي

صورفيالفقهأبواببعضفيالشافعيةبينهاوفرقوأحدبمعنىالعلماءجمهور

أعلم.والفهبحثها.مجالهناليسمعدودة

!المناقشةللحوارأسئلة

شرطه؟ومافيهالمحكومهوومنأللة؟شرعفيالحاكمهو-منأ

أهلأيكودنحتىالإنسانفيتتوفوانيجبالتيالثروطهى2-ما

للتكليف؟

أقسامه.وأذكرالشرعيالحكم2-عرفي

المقيد؟والواجبالمطلقالواجببينالفرقوماالوأجب؟معنى-ما4

بينهما؟الفرقوما؟والمضيقالموسعالواجبهو5-ما

والكفائي.العينيالمخير--المعين-التاليةالوأجبأنواععن6-تكلم

كفاية؟فرضيكونومىعين؟فرك!)الجهاديكون7-متى

التمثيل.مع؟تسميتهأنواعهىوماالمندوبهو8-ما

بينهما؟الفرقوما؟المكروههووما؟المحرمهو9-ما

معرفته.طرقووضحالمباح-عرف01

الرخص؟اسبابهىوماوالعزيمةالرخصة-عرف11

واحد؟وقتفيتجتمعانوهلالعزيمةمعالرخصةأحوالعن-تكللم12

بالأمثلة.بينهاالفرقتوضيحمعوالمانعوالشرطالسببعن-تكلم13

ذللث.وضحوالفساد؟بالصحةالمراد-ما؟أ
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الخامسالمبعث

وخصائصهالإسلامبمالتمثريعتاريخ

الإسلاميالشثريعمعنى-أ

الإسلاميالتشريعبتاريخالمقصود-2

الإسلامىالت!ثريعتاريخخدمةفيالعلماءجهود3-

التشريعألمطالأمةحاجة-4

ومميزاتها.الإسلاميةالشريعةخصاص-5

الربانية

الإنسانية

الشمول

واليسرالسماحة

والإنصافالعدل

الوأقعبة
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وخصائصه:الإسلامىالتشريعتاريخ

الإسلامي:التشريعمعى-أ

كماالمستقيمةالطريقةومعناهاالشريعةمنمأخوذ:اللغةفيالتشريع

للشربيقصدالذيالجاريالماءموردعلىتطلق

المس!تقيمةالطريقةلأنهاالإسمبهذاسميتالإسلاميةالشريعةوكان

ؤقلبهالإنسانروحيغذيالذيالعذبالموردوهيالسعيدةالصحيحةللحياة

.الأرضفيتعالىاللةعنللخلافةمرشحأسويأأنسانأفيجعلهوعقله

منهاتعرفالتيوالنظمالقوأنينسنهو:ألاصطلاحفيوالتشريع

.وحوادثأقضيةمنلهميحدثوماالمكلفينلأعمالالأحكلام

الإسلامي:التشريعبتاريخالمقصود-2

عصرمنذالإسلاميةالتشريعيةالحركةرصدهوالتشريعبتاريخالمقصود

أدوارمنالف!ثريعهذابهمرماومعرفةهذايومناألىالأولالرسالة

منخلفهوماالعصورمنسبقهعماعصركلبهامتازوماتاريخيةومنعطفات

ونماها.مفاهيمهعليهوبنىاللاحقالعمرعليهاعتمدشثريعيتراث

الإسلامي:التمثريعثاريخخدمةفيالحلماءجهود3-

حسبفقههاوتطورالإسلاميةالشريعةلعلمالتأريخهذاانلاشك

بعدتكتملولمالمخاضمرحلةفيعازال،المختلفةالتاريخيةوالحوادثالعصور
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دقيقةدرأسةوتدرسهواحتياجاتهحقهالعلمهذاتعطيالتيال!شاملةالخطة

تلكليسدواالمعاصرينالطماءعلىيلحبدأالأمرهذاأنصر،مستوعبة

الهافة.الثغرة

الثهرحمهخلدونابنللعلامةكانفقداللهرحمهمالمتقدموذعلماؤنااما

العلوممنكثيرتاريخعنالعظيمةمقدمتهكتب.فيفقدالمضمارهذافيسبق

بدايةتكونانتصلحقيمةالتفاتاتمنهوكانت)1(وغيرهاوالعربيةالإسلامية

البناءليكملواالشانبهذأالمهتمونوالمختصونالباحئونبضوئهايهتدي

.المسيرةويتابعوا

ابحاثالإسلاميةالمكتب!ةفياخيرأوجدفقدالمعاصرونالعلماءأما

بهذأحديثأكتبماأهمومنالطريقعلىبداياتأيضأتكونأنتصلح

:الموضوع

.الخضريمحمدالثصيخللمرحومالإسلاميالتثريعتاريخ-كتابأ

أدثه.رحمهالسايسعليمحمدالشيخللعلامةالإسلاميالفقه2-تاريخ

الزرقاء.مصطفىللشيخالعامالفقهي3-المدخل

خطةللكتابوضعوقدالقطانمناعللشيخالإسلامفيوالفقه4-التشريع

لشيءذكبردونالهامةالأبحاثمنكثيرأوتركخطتهيتمملمثم

بخصوصها.

طبعقيمكتابوهوالأشقرسليمانعمرللدكتورالإسلاميالفقه5-تاريخ

أثرىوهوالمجتهدين.الأئمةعصرعنالكلامعناعرضأنهكيراخيرأ

هذايخصأنأدثهحفظهالمؤلفووعدتشعبأوأكنرهاالتشريعيةالعصور

به.خاصبتأليفالعصر

الخنسعيدمصطفىملدكتورفضيلةشيخناالمجالهذافيح!اهم6-وقد

دراسةوهي"وأصولهللفقهتاريخية"درأسةأسماهلههامببحثاللهحفظه

الفقهعلميخصومانهايتهاألى437صفحةمنال!رحمهخلدونابنمقدمةتراجع)1(

451.صإلى445صمنذلكمنوالتثريع

122--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وتاريخأدرأسةالبحثهذابإشباعنيتهألىأدلىحفظهالثيخوأشارموجزة

.يرجوهمالهيحققأناللهونسألبحياتهاللهمدأن

والإيضاحالجهدمنالمؤيدألىوبحاجةطريأغضأالبحثزالوما

والتقديرالإجلالمنحقهالشمامخالصرحهذاويعطىالصورةلتكلتمل

.والبيان

مالخلاصةمجصلةو)شارأثعناوينفهوبصددهنحنالذيالبحثوأما

مدخلأليكونالعلمهذأفيمنهمالأحياءاللهوحفظاللهرحمهمعلماؤناكتبه

يفهموهالمجب-انالثيالوأسعةالأفاقألىالتطلععليحفزهمالعلملطلاب

يوفيهولنلمالذيالإسلاميالتشريعهذاعظمةالمبداحيثمنوليعرفهم

كلاققنالذيالله)!نحومعالمهاسارهفيوحققوابحثوأمهماحقهالعلماء

!أأ(.تفعلونبمانجيرإنهفيء

التشريع:اكالأمةحاجة-4

الإنساناناللهرحمهخلدونأبنمقدمتهموفيالاجتماععلماءيقرر

بنيمعتضمهالتيالاجتماعيةالحياةألىبفطرتهمئالأنهبمعنى،بطبعهمدني

.الحضارةعنالبعيدةالباديةأهلفيحتىومشاهدملاحظالأمروهذا.جنسه

مصالحتتعارضمافكثيرأوالذاتالأثرةحبفيهالإنسانانوبما

هذاكل.الحياةممارساتفيوالنزاعالخصامالىيؤديممابعضهامعالناس

ليقفوحذهحقهأنسانكلفيهيعرفوتث!ريعنظامللأمةيكلونأنيقتضي

فطريامروهذاوالاحترامالمحبةتسودوبذلككيرهإلىيتعداهولاعنده

بدهية.وحاجة

الذيوهوالإنسانخالقهوتعالىوأدثهالفطرةدينهوالإسلامأنوبما

لموجلعراللهفإنوالعدلالحقبإقامةليعمرهاالأرضفيعنهخليفةجعله

والشرائعالكتبعليهموأنزلالرسللهأرسلبلوحدهالإنسانهذايزك

88.النمل-أأ(
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)وأن:تعالىاللهقالالإنسانبنيسعادةوتكفلالسويةالفطرةتنامسبالتي

شرعةمنكمجعلناالكلل؟تعالىوقالنذير!)1(فيهاخلاإلاأمةمن

اللهتكفلوقدالشرائعخاتمةالإسلاميةالشريعةكانتوقدونهاجأ،)2(.

وأحتياجاتهمالبشريةأوضاعتسايرومكانزمانلكلصالحةوجعلهابحفظها

ويسر.سماحةفيمصالحهموتحققومتينةرصينةضوأبطوفق

ومميزأتها:الإسلاميةالشريعةخصائص-5

شامخةمنفردةتجعلهاكثيرةومميزاتخصائصالإسلاميةوللشريعةهذا

الوضحيةالبشريةالقوانينعنفضلأالسابقةالسماويةالثرائعمنكيرهاعلى

والتوضيح.البيانمنب!ثيءالخصاثصهذهاهمهذهدراستنافيوسنذكر

ربانية،شريعة:الأولىالخما!ة

فاثهوقوانينهمالبشرنظمعنالإسلاميةالسريعةتميزصفةأهموهذه

يفسدهمومايصلحهممايعلمالذيوحدهوهوالخلقخلقالذيهوتعالى

مهماالبشردانالخبير،)3(.اللطيفوهوخلقمنيعلم)ألا:تعالىأدثهقال

البشريةالنفسكنهمعرفةإلىأبدأيصلوألنمعارفهموتطورتعلمهمتقدم

العلماء:قالوقديمأوطباعأخلاقمنعليهركبتوماوالنواءاتهاودوأفعها

حقيقةئصورالعسيرمنكانفإذأ.تصورهعنفرعال!ثيءعلىحكمك

يمكنلافبالضاليواتعيأصحجأ!مافهمهايمكنولاعليههيماعلالنفس

الكاملةالرعايةوترعاهاالنفوسهذهتصلحالتيالمناهجيضعوأانللبحثر

الصحيحة.

الذيهذاعلشاهدلأكبربعد!منقبلومناليومالنماسوأقعوأن

ومبادىءنظممنيضعونفيماوضلالهمالناستخبطعلىالأدلةاكبروفيهنقول

)1(فاطر،2.

.84ئدةلماا(2)

.41لملكا(3)
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والهلاكالدمارذلكجرأءمنالبشريةوتنالوتعاكصهاالإنسانيةالفطرةتعاند

لهف!نكركطعنأعرض)ومن:القائلالعظيماثهوصدقالحياةوضنك

كنتوقداعميحشرتنيلمربقالإعمىالقيامةيومونحشره!نكأسيشة

تنى")؟(.اليوموكذل!كفنسيتهاأياتنااتتككذلكقالبصيرأ

والأرضالسموأتلفسدتاهوا+همالحقأتبع)ولو:تعالىوقال

")2(.فيهنومن

اهوأءهم")3(.نتبعولأاللهأنزلبماببنهماحكم:أوأنتعالىوقال

الحياةنوأحىلمختلفوتنظيماتهاالإسلاميةالشريعةبينمقارنةأدقوان

وتكشفالواضحالفرقلتظهرالبشرأيديتضعهاالتيالقوانينوبينالبضرية

تعالى:اللهقاليعلمونلافيمايعملونعندماالبشربهيتخبطالذيالتيه

!94(.يوقنونلقومحكماأدتهمنأحسنومنيبغونالجاهليةأأفحكم

انسانية،شريعة:أفانيةالحاصة

إنسانيةف!نهاوالمنشاالمصدرربانيةالإسلاميةال!ثريعةكانتلئن

أهلألىولامعينينلقومليستفهيالإنسانكلالإنسانتخاطبباعتبارها

قالومراميهاعمومهافيإنسانيةهيانمابالذاتلونولالعرقولامعينةلغة

ونذيرأ،)1(.بشيرأللناسكافةإلاارسلثاكأوما:تعالىأدد

منوالذينخلقكمالذكطربكماعبدواالناسأيهاإيا:تعمالىوقال

")2(.تقونلعلكمقبلكم

نفسمنخلفكمالذيربكماتقواالناسايها)يا:تعالىوقال

.()3لهحدةوا

.126-123طه)1(

71.المؤمنون)2(

94.الماندة)3(

.!.الماثدة41(

.28سبأ()1

21.البقرة21(

.أالنساء)3(
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وجعلنحموأنثىكرمنخلقنحماناالناسأيها"يا:تعالىوقال

خبير"،1(.عليمافهاناتقحمافهعند-اكرمكمانلتعارفواوقبائلشعوبأ

كلهاالإنسانيةتخاطبدائمالمجدهاالكلريمالقرآنلآياتالمتاملوإذ

كانولوحتىبذأتهاعثيمةولالغةولالونأتخصلامجردةعامةبعبارأت

البشريةتشملعامةبصيغةالأياتفتنزلمعينينأشخاصأالنزولسبب

جميعها.

المثرائحمنغيرهاعنتميزهاالإسلاميةشريعتنافيبارزةظاهرةوهذه

بينهماوهذامحدودينوقومخاصةلبيئةتنزلكانتالتيالسابقةالسماوية

يذكروهووالسلامالصلاةعليهبينهوكذلكالعمليةحياتهفييك!الرسول

عليهيقولاذأمتهوخصائصخصائصهعنهماللهرضيالكرأملأصحابه

الناسالىوبعثتخاصةقومهألىيبصثالنبيوكان:والسلامالصلاة

)2(.كافة

شاملة.ثريحة:افالثةانصه

وهيالسححاءالثريعةهذهخصائصمنهامةخاصةأيضأوتلك

قدمالكللالث!افيةالحلولووضعهاحياتهمفيالبثراحتياجاتلجميعشمولها

وهذه.فيهيعيشالذيللمجتمععامةأوبهخاصةأحوالمنالمسلمعلىيمر

فيكتابلأيعابرةونظرةالدينهذالأحكامعتاملكليلمسهاالظاهرة

إلاكبيرةولاصغيرةتتركلمالشريعةهذهانلكتوضحالإسلاميالفقه

وكيفيضربوكيفيأكلوكيفينامكيفالإنسانتعلمفهيبيانأيمابينتها

وأبنائهأسرتهمعيعيشوكيففضلاتهمنيتخلصوكيفويخلعهنعلهيلبس

عليهووأجباتهفيهحقوقه!يعرفحولهمنالمجتمعمعيتادبوكيفوجيرانه

نثصيروالتيوالعامةالخاصةوالمبادىءالنظمغتلفالثريعةهذهفييوجدكا

يلي:فيمابإيجازاليها

.123الحجرأت()1

والنسائي.البخاريرواه)2(
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7

8

9

)1(

)21

بالثهوالإيمانالتوحيدإلىالدعوةطريقعنالعقاثدالإسلامأصلح-لقد

والملائكة.والكلتبالسابقةالسماويةبالرسالاتوالإيمانالأخرواليوم

فيرذأئلهامنوحذرومكارمهافضائلهاألى(رشدحيثالأخلاق-أصلح

تفرقهاولاالمبدأيؤلفهاواحدةأمةالمسلمينأن!بينواعتدالقصد

الوضعية.السياص!يةالشعاراتولاالحدود

العصبحا!ومحوالصفوفلوحعدإلىالدعوةطرمىعنالمجعمع-أصلح

.الفوارقلازالة

والمحبة.والمساواةوالعدلالحقبتقريرالدوليوالحكمالحمياسة-أصلح

الحقوقوأداءوالانفاقوالدخلىالتملكأسسبتقريرالاقتصاد-أصلح

والخاصة-العامة

فيووضعهاالإفسانيةحقوقهاوأعطاهاأحزامهاوأوجطالمرأة-أصلح

.الحياةفيومهمتهاأنوثتهامعيتفقالذياللائقالمكلان

.-والحربالسلموأسسقواعدووضعالعصكلريةالنظمالإصلام-أصلح

وألاستبداد.الاضطهادومنعوالأفكلازالعقولالإسلام-حرر

واحد.بأنوالأخرةوالدفياوالجسدالروحمطالبالإصلام-حقق

وكمائوضحكماوالعفووالسماحةبالرحمةالإصلامأحكامكل-اتسصت

التالية:الفقرأتفيسنوضح

واليسر-السماحةثريعة:الرابعةالحاصة

العسر")1(بكلميريدولااليربكماقهخيريد:نعالىأدهفال

!عيفأ"21(الإنسانوخلقعنكميخففأنأدثه"يريد:سبحانهوقال

وسعها؟31(.إلانفسأ"لالكلف-افه:لعالى!هال

أحدالدينيشاذولنيسرالدينهذاان!:اثهرسولوقال

)4(.غلبهإلا

-185.البقرة

النصاء28.

.286البفرة)3(

.لبخارىا0أرو(14
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بوضوحتدلكثيروغيرهاالشريفةوالأثاليالبهربماتالأياتهذه

السماحةوهيألاالغزأءالشربعةهذهسماتمنعظيمةسمةعل

آثارمنوهذانظممنوسنتأحكاممنشردتماجميعفيواليسر

قبودولاكبتولاعنتالإسلامفيفليسبهمولطفهبعبادهاللهرحمة

العظيماللهوصدقوالعفووالحبوالرحمةالحرئةوانمااغلالولا

ويؤنونيتفونللذينفسكتبهافيءكلوسعت"ورحمتي:القائل

الأبيالنىالرسوليتبعونالذينيؤمنون؟ياثناهموالذينالزكاة

بالمعروفيأمرهموالإنجيلالتوراةفيعندهممكل!توبأيجدونهالذكط

ويضعالخبائثعليهمويحرمالطيباتلهمويحلالمنكرعنوينهاهم

وعزرو.بهأمنوافالذينعليهمكانتالتيوألاكلالاصرهمعنهم

،)1(.المفلحونهماولئكمعهانزلالذيالنوروأتبعواونعروه

الدينهذافيواليسرالسماحةمعالمتوضحالتيالشرعيةالأحكاملان

ومخها.تحصىانمناكز

والضعيفالمريضفيهمفإنفليخففبالناسأحدكمصلىأذأ:يك!ا-قوله

92(.الحاجةوذأ

+الصلاةوثصرالفطرللمسافرالإسلاماباحوقد-ب

الحج.إلىالطريقيأمنلامنأوالمستطيعكيرعنالحج-وأسقطج

ماله.منالدينيقابلفيماذينعليهعمنالزكاةالفهد-وأسقط

و(نقللمماأنفسنابهتحدثوماوالنسيانالخطأ)ثمعناالفهأسقطهـ-كما

نعمل.

الذيلذفالحمدوشرهالإسلامسماحةتبرزالتيالأحكاممنذلكغيرالى

عليه.بالثباتحياتنالنآيختمانسبحانهونسالهالدينبهذاكرمنا

.571-561الأعراف(1)

والزمذي.دأودوأبووم!لمالبخاريرواه21(
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.والإنصافالعدلشريعة:الحامسةالحنا!ة

العدلاساسعلىقاثمةانهاالإسلاميةالثريعةهذهخصائصومن

بعضعلىبعضهمالعبادبحقوقيتعلقفيماوخصوصأالعبادبينوالإنصاف

كيىالحقصاحبكانولوحتىأحدعلأحدأتحاببلاالإسلامأحكلامنإن

أمنواالذينأبها)يا:تعالىقولهذلكوأساسيتبعأنأحقالحقفإن:مسلم

نإوالأقربينالوالدينا!انفسكمعلىولولفهشهداءبالقسطقوأمينكونوا

وائلوواوإنئعدلواأنالهوىتتبعوافلابهمااولىفالذفقير%اوكنيأيكلن

خبيرأ!)1،.ثحملونبماكانالذظنتعرضوأ

ولابالقسطشهداءلذتوامينكونواأمنوأالذينايها)يا:تعالىوقالى

نإالذ!اتقواللتقوىاقربهوإعدلواتعدلوأالاعلىقومشنانيجرمنكم

بغف-قومشتان-يحملنكم-يجرمنكملااي،)3(تعملونبماخبيرالفه

تعدلوا.الاعلى-قوم

الأمةرأسترفعالتيبالأحكلاململيئةالإسلامىالقضاءصفحاتوأدق

علىالمسلمينقضاةقضىولكمونزاهتهاوأنصافهابعدالتهاعاليأالإسلامية

الدولةظلالفييحيشونالذينأحيانأالذمةاهلبعضولصالحخلفائهم

عنهالفهرضيطالبأبببنعليالمؤمنينأميرعلىشريحقضاءوماالإسلامية

عبداللهبنجريركأيئاللهرسولأليسلولقدببعيد.عناذمىيهوديلصالح

وتركواالمسلمودنفتحهاالتيخيبرتمرمنالمسلميننصيبلياخذالبجلي

بالسويةالمسلمينوبينبينهمالتمرأنعلأهلهابأيديومزارعهانخيلها

والحليالذهبمنالرشوةلهيقدمواأنيهودحاولخيبرألىجريرذهبماولما

بماءتسجلكلمةعنهالفهرضيفقالالثمارمنحقهممنأكزليعطيهم

وأصحابهالفهرسولوإنألمنالفهخلقلأبغضأنكموالفه:لهمقالأبذهب

بيكلم.أعدلأن)ياهموحبيلكمبغضييمنعنيولاإليالئهخلقلأحب

11(الن!اء135-

.8ةندلماا(12
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منكثيرلعرضالمجاليتسحولا.والعدلبمالحقوقسمالرشوة!رفض

الإسلامي.لقضائناواجلالبإكبارالتاريخسجلهاالتيالواقعيةالأحدأث

علىبناءالعنصريالتصييززالماالذيالوقتفيالكلامهذأنقول

فالسوديزعمونكماوتقدمأحضارةالأرضأممأرقىفييتحكموالدماللون

الخاصةوفنادقهمالخاصةمدارسهملهموكيرهاأمريكاالغرببالعالمفي

أمامالثانيةالدرجةمنالحقوقفيوهمالخاصةومحاكمهمالخاصةوم!عمهم

الأببض.اللون

ولاللتاجحقوقفلاالقضايرأمامطبقةلأيتمييزالإسلامفيفلي!س

عمرالمؤمنيناميرأقتصولقدسواءالعدالةامامفالكللوزيراولأميرحصانة

لعمرووقال!روألىالعاصبنعمروابنمنمصريلقبطيالخطاببن

أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى:المشهورةالتاريخيةكلمتهولابنه

أحرأرآ.

وأقعية.شريعة:السادسةالخ!اصة

الأحكامتقريرفيواقعيتهاوهىالربانيةالشريعةلهذهأخرىميزةوتلك

وقدراتهومواهبهفطرتهلهالإنسانوهذاالإنحسانهوالشريعةبأحكامفالمكلف

علىالإنسانلهذاسابعآوجلعرالقهشرعوجاءوالمحدودةالخاصةوطاقاته

لاواحدأحكلماالإسلاميةشريعتنافينجدولاإياهامنحهالتيالطاقاتقدر

يكلفالا:قولهفيبوضوحذلكتعالىالفهبينوقدالب!ثريةالطاقةتستطيعه

وسعها!)!(.إلأنفسآالفه

التطبيقفيالمرونةفيهايلاحظال!ثرعيةالأحكاممنكثيرآفإنهناومن

ويرخصعليهاالقادرالإنسانبهايلتزمفالعزيمةالرخصةولجانبهاالعزيمةفهناك

تؤقأنمجبالذإن:يقولب!الئهورسولواخفأسهلهوبماالقادرلغير

عزأثمه"3(.تؤقأنمجبكمارخصه

.مندهفيأحمدال!!امروأه)2(.386البقرة11(
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مجرمطاغيةقبلمندينهفيوالفتنةللظلمالمسلميتعرضعندمافمثلأ

حريةلهوثركالمسلمهذأأمامالمجالالإسلامفسحفقدالأرضطوأكضتمن

العذابعلىصبرفإنقدراتهمعيتناسبالذيللموقفوالاختيارالتصرف

سيدبلشهيدالفهعندقتل--فهوحتىالطاغوتلمطالبيرضخولموالبلاء

دينفيويتكلميترخصأنأرأدوانأمرهفيبالعزيمةأخذقدويكلونالشهداء

العذأبمنليتخلصبالإيمانقلبهأطمئنانمعالطاغوتعليهيكلرههماالفه

ماوهذابذلكلهالفهرخصفقدالمجرمينقهرمنبنفسهوينجووالإيذاء

فيوتكلممنهيريدونماالكلفارأعطىعندماعنهالذرضيعمارمعحدث

هلكتلهوقالوالسلامالصلاةعليهالنبىالىجاءثئمي!رهمماالذرسول

!بالإيمانمطمثنوقلبهكرهمن)الأ:تعالىقولهفنزلالفهرسوليا

)2(الآية

المسلحينقادةبينفرقأهناكإنالمجمالهذافييقالأنفيولا

الترخصجازفلئنالرعيةآحادوبينوأسوةقدوةمحلهمممنوعلمائهم

سيرهمعلالناسيسيرالذينللقادةالزخصمجوزفلاالعاديينللأفراد

أحمدالإمامثبتوقدوالمسلمينللإسلامذلةمنذلكفيلمابهمويقتدون

القرأنبخلقيقلولموالعذابالعنتمنالشديدواحتولوحدهالئهرخمه

كتابهاؤ!طالإسلاميةالأمةكرأمةذأكبموقفهوحفظالمعتزلةسلاطينأمام

!ا!في-مسلملكللالأفضلهوبالعزيمةوالأخذالصبرأنشكولاالعظيم

المواقف.هذه

وشخصأومكانأزمانآالثرعية-تختلفالفتوىأنالفقهاءيقرروهكلذا

علىالمبنيةوبالأحكاموالعزأئمالرخصتدخلهاالتيبالأحكلاميتعلقفيماوهذأ

.والأعرافالمصالحبحثفيمعناسبقكماالشرعيقرهاالتيالناس(عراف

.للمرأةنظرتهفيالإسلامواقعية

كانتوهلالمراةمنالإسلامموقفنوضحأنبالذكرالجديرومن

601.النحل)!(

-131-

http://www.al-maktabeh.com



دعاةيدعيكماكذلكليستأمعليهجبلتومافطرتهامعواقعيةإليهانظرته

كبيرآ.علوأيقولونعماالئهتعالىالمرأةتحرر

مجالهمنهمافلكلمستقلةنظرةالجنسينمنكلإلىينظرالإسلامأدط

ال!ثرعيةالتكلاليفكانتثئمومنالآخرعغتختلفالتيوخصائصهوطاقاته

كلوفطرةخفقهوافعيةح!سبءالصيبعض!متميزةوالمراةالرجلمنلكلل

ومواهبه.وقدراتهمنهما

هؤلاءإنمطلقةمساواةبالمراةالرجلبمساواةاليومينادونالذينوان

العمرأنبخرأبيسعونصافهمعليهاالناسالفهفطرالتيالفطرةيصادمون

تأتيولنموضعهاغيرفيتوظفالتيالطاقاتوبفسادوالاجتماعيالب!ثري

وتكاليفهامجالاتهاوللحرأةوتكاليفهوأعمالهمجالاتهللرجلاللهدينففيبثمارها

فطرية.طباعمنعليهجبلتوماخلقتهامعتتناسبالثي

اساسعلىتقومالجانبهذأفيالإسلامحضارةإن:نقولوباختصار

العملويجيدفيهليعملمنهمالكلالمنابالمناخوتهيئةالجنسينبينالفصل

فيهنرىأمامنامشاهدالحديثةالجاهليةوواقعهذانقول،ومجتمعهأمتهويخدم

فيالرجلوشاركتللشارعخرتج!التيالمرأةمنهتعانيالذيوالشقاءالبؤس

ألنتستطعولمحياءهاوحرمتأنوثتهافقدتحتىووظيفتهمتجره9مصنعه

وطاقاتها.طباعهامعتتناسبلاأعمالمنأليهاأسندمامعظمفيت!بح

بضرورةأوربافيوالعلماءالفكررجالصيحاتتتعالىبدأتأتهاكما

يصرخنوالضياعالشقاءمنعانيناللاقيالنساءوبدأتالجنسينبينالفصل

الغربية.المر(ةتعيشهاالتيالمأساةلهذهحلإيجادبضرورة

حاضرقدالفهرحمهالبيطاربهجةمحمدالشيخالشامعلامةأنوأذكر

ووأجباتهاحقوقهاالإسلامفيالمرأةعنالأوربيةالعواصمإحدىفيمرة

يا:لهوقالتالسيداتإحدىقامثالمحاضرةنهايةوفيالحياةفيودورها

هذا.اذبحونيثئمأشهرستةالحقوقهذهعلىلأعيشلبلادكمخذونيأستاذ

الدكتورالحاذقوالطبيبالعالمكتبهماإلىيرجعأنالمسلمبالشبابويحسن
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!نذالطبيةالعلومفينوبلجائزةعلىالحائزالفرنسيالعالمكاريلالكسيس

هذاأثثكيفليرى"المجهولذلكأالإنسحانالقيمكتابهفي1291عام

الأنثويطاب!عهاتحملالمرأةجسمفيذرةكلأنوالحسالعلمبمنطقالرجل

حملةالكاتبهذأيحملثئمالرجالطمجالاتغيروقدرأتهامجالهاانوتوضح

أنقلهماالكاتبهذأيقولهوممابهايغررونالذينالمراةتحريردعاةعلىمنكرة

يلي.فيمانصأعنه

نا:المجهولذلكالإنسانكتابمن801901-صفحةفيجاء

للأعضاءالخاصالشكلمنتأتيلاوالمراةالرجلبينالموجودةألاختلافات

طبيعةذأتإنهاإذالتعليمطريقةمنأووالحملالرحموجودومنالتناسلية

كلهالجسمئلقيحومنذأتهاالأنسجةتكوينمنتنشأأنهاذلكمنأهميةأكثر

الجوهريةالحقائقبهذهالجهلادىولقدالمبيضيفرزهامحددةكيماثيةبمواد

واحدأتعليماالجنسانيتلقىأنلمجببأئهألاعتقادإلىالأنوثةعنبالمدافعين

اختلافألختلفالمراةانوالحقيقةمتشابهةومسؤولياتوأحدةقوىيمنحاوأن

والأمرجنسهاطابعلمحملجسمهاخلالامنخل!هفكلالرجلعنكب!رآ

العصبيلجهازهابالنسبةشعيءكلوفوقلأعضائهابالنسبةصحيحنفصه

فيفليسالكوكبيالعالمقوأنينمثلللينقابلةكيرالفسيولوجيةفالقوإنين

جممالقبولهامضطرونفنحنئثمومنمحلهاالإنسانيةالرغباتإحلالطالإمكان

تقليدمجاولهنأندونلطبيعتهنتبعآأهليتهنينمينأنالنساءفعلىهي

عليهنفيجبالرجالدورمنأسمىالحضارةتقدمفيدورهنفإنالذكور

نصآ.كاريلا.هـكلام.المحددةوظائفهنعنيتخلينألأ

الربانيةالشريعةهذهخصائصعنالسريعةاللمساتبهذهونكتفي

معمبادئهاعلوالثباتبأحكلامهاالتخلقيرزقناأنوجلعرالمولىسائلين

ذلك.علىونحننلقاهحتىسبحانهلهالإخلاص
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والمناقشمةللحوارأسئلة

بذلك؟ال!شريعةسمضتولموأصطلاحأ؟لغةالتشريعمعنى-ماأ

الإسلامى؟التثريعبتاريخالمقصود-ما2

الإسلامى.الت!ثريعتاريخخدمةفيوحديثأقديمأالعلماءجهودعن-تكلم3

الت!ثريع.إلىالأمةحاجةعن-تكلم4

الإسلامية.الشريعةخصائصمنالسمةهذهوضح؟الربانيةمعنى-ما5

ذلك.معنىفماانسانيةأئهاالإسلاميةالشريعةوصفقي-يقال6

الإسلامية.الشريعةفيالشمولخاصةعن-تكلم7

ذلك.وضحواليسرالسماحةالإسلاميةالثريعةمعالم-من8

.الإسلامفيذلكمظاهرواهموالإئصافالعدلعن-تكلم9

ذلك.وضحواقعيةشريعةأ-الإسلام.

.للمراةنظرتهفيالإسلامواقعيةعنا-تكللمأ
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السادسالمبث

ومراحلهالإسلاميالتشريعأدوار

يتن+الرسولعهدلتأ-الحشريع

عنهم.الفهرضيالصحابةعهدفي2-التتنريع

المجتهدين.والأثمةالتدوينعهدفي3-التشريع

التقليد.عهدفي4-التشريع

الحديث.العصرفي5-التشريع
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ومراحلهالإسلامىالتشريعأدوار

ألى!ي!الرسولعصرلدنمنمختلفةبأدوارالإسلاميالت!ثريعمرلقد

تميزوماالأدوارهذهعنموجزةلمحاتالىالدراسةهذهفيوشاشيرهذايومنا

مناهلهنردالحياةبماءمتدفقأفياضآالتشريعهذاإليناوصلحىمنهاكلبه

مشاربهاأسنتالتيالإسلاميةلأمتناشفاتونقدمهبهنحيامافنستقيالعذبة

الحكيم.الربانيالتشريعهذاعنببعدهاحياتهاوتعفنت

الأولالدور

!مالرسولىعهدفيالتشريح

لمج!الرسولعهدفيالتشريع

.الرسولبعثةعندالعربحالة-أ

.الرسولعصرفيال!تشريعاهداف-2

الرسولى.عصرفيالتشريعمصادر3-

العصر+هذافيالتشريعفيروعيتالتيالعامةالأسس-4

العصر.هذاخلفهاالتيالتشريعيةالأثار5-

!كض.الرسولبعثةعندالعربحالةاولأ:

منكبيرقدرعلىيومهاوكانتالعربيةالجزيرةفي!النبيبعثلقد

الزمنذلكفيالتاريخهامشعلتعيشكانتكماوالفوضىوالتفرقالجهل

وجعلهاوالنظامالعلمإلالحالةتلكمنوالسلامالصلاةعليهالنبيفحولها

كانما"اهمومنكلهالعالموقائدةالأممرائدةبلالناسبينوسطأأمة

باختصار.هناإليهنشيرماالبعثةقبلالعرببهيتصف
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:العقيدةجانبفيأ-

حولهم.منوللكونلهمخالقآبالثهيؤمنون-كانوا؟

دثه.شركاءويتخذونهاالأصناميعبدونذلكمع2-كانوا

والجزأء.والبعثالأخرباليوملايؤمنون3-وكانوا

ابراهيمدينواتباعالشركلنبذيدعونالذينالحنفاءبعضفيهم4-كان

،السلامعليه

بالبيتيطوفونوكانوأالحجكأداءالمشوهةالعباداتبعضلهمكان5-كما

حكلىكماونصديةمكاءالبيتعندصلاتهمكانتكماورجالأنساتعرأة

مكاتإلاالبيتعندصلاتهمكان)وما:تعالىقولهفيعنهمذلكالله

وتصفيقأ.تصفيرآأيوتصدية!)1(

:الأخلاقجانبفي-ب

اببعنورثوهاالتيالفاضلةالأخلاقمنكثيرالعربعندكانلقد

ونحووالشجاعةوالمروءةوالنجدةوالوفاءكالكلرمالسلامعليهابراهيمالانبياء

يلي:فيماسنوضحهكماالأخلاقفسادمنغايةعلىكانوأكماذلك

الاجتماعية:الحياة-ج

السيئةوالتقاليدالعاداتمنكثيرالعرببالمجتمعفييتحكمكانولقد

منها:

يريدمنيقصدهنوأعلامهنخيامهنللبغاياوكانبينهممتفشيآالزنا-كانأ

وجاهةذيمن-تحملاي-لتستبضعزوجتهيرسلكانبعضهمإنحى

نكير.دونالناسبينمعروفي

الترابفيبناتهيئدبعضهمكانالجن!تيالث!ذوذذلكلجانب.البنات-وأد2

.اخرىأحيانآالفقروخشيةأحيانآالعارخشيةاحياءوهن

الذيالكبيرالابنإلايرثفلاظالمآعندهمالميراثنظامكان.3-الإرث

35.الأنفال11(
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الأبكزوجةتورثبلترثلاالمرأةأنكماالأعداءويقاتلالسيفيحمل

ارأد.إنمهرهاوياكليزوجهاأوأحبهاإنيتزوجهاموتهبعدأبنهيأخذها

حياتهم.فيانتصمارأالأفاتاكزوالرباوالميسرالخمر-كان4

فتختارأحدعلىالناساحدأعتدىفإذاعضالداءوهذأبالثار.الأخذ-5

منه.بثارهالتاخذالمعتديقبيلةمنرجلأيالقبيلة

الجاهلية.6-العصبية

بهيفخرماأعزمنمظلومةاوظالمةحالأيةعلىللقبيلةفالانتصار

العربب.

السياسية:الحياةد-

.أقسامئلاثةعلالجانبهذافيالعربوكانت

كالمناذرة،للفرسولأءهيعطي-قسمإ

كالغساسنة،للرومولا!هيعطي2-وقسم

وهؤ،ءالمتحضرةالأممبينلهثقللاأنهغيرالتبعيةمنمتحرر3-وآخر

.والخزرجوالأوسكقري!ش

فيأسهبتوقدالإسلامقبلالعرببالمجتمعمواصفاتاهمهيتلك.

وعلىتعالىالهبفضلالإسلاماليهانقلهمالتيالكبرةالنقلةلنتصورذكرها

آمالفيناوتتفتحجهةمنالدينبهذأثقةبذلكفنزداديكقعاللهرسوليد

ثانبة.جهةمنالدينبهذاحولنامنالمجتحعتغييرإمكانيةفيعريضة

ثطةالرسولىعصرفيالتشريعأهدافثانيآ:

هدأيةهوالإسلاميالشريعمنوالأساسيالعامالهدفانلاشك

الكبرىبالأمانةالقيامعلوعونهمشرعهباتباعوإسعادهمتعالىاللهإلىالبشر

.الأرضفي-تعالىاللهعنإءشتخلافاأمانة

تقدموقدلعبادهتعالىاللىبينهشرعيحكمكلفيالهدفهذاويتجلى
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التشريعأهدافيوضحمابعضوهناكومميزاتهاالشريعةخصائصبعضمعنا

.بعدهماأوالعصرهذأفيسوأءالإسلامى

-!ؤ:الرسولعهدفيالتسريعمصادرثالثأ:

والسلامالصلاةعليهبهمرتهنجم!الرسولحياةفيالتشريعأمرإن

عنالتبليغمقام-جمييهاللهرسولومقاموجلعزاللههوالحقيقياثمرعحضث

لأحدهمعنواذادينهمأمورأصحابهيعلموالسلامالصلاةعليهفكانربه

شانه.فيفيفتيهالثهرسولإلىأسرعإشكاللهوقعأوسؤال

رئيسةأموربثلاثةالعصرهذافيالتشريعمصادرنجملأنونستطيع

هي:

بحثفيمعناتقدم!قدوالأساسالأولالمصدرفهوالكريم-القرآنأ

وماتعالىاللهكتابعنوافيكلاموادلتهالإسلامىالتثريعمصادر

الق!ثريعية.الناحيةمنبهيتعلق

والمفسرةالمبنيةوهيوتقريراتهوأفعاله!به!يراللهرسولأقوالوهي2-السنة

التشريع.مصادربحثفيعنهاالكلامثقدموقدالكريمللقرآن

ألاجنهاد.-3

مصادرمنالاجتهادكانوقدالمضود.إلىالوصولفيالجهدبذلوهو

عليهعرضتإذأوالسلامالصلاةعليهكان!مالرسولعهدفيالتسثريع

حلهافيأجتهدوالابهقضىقرآنبهانزلفإنالوحيبشأنهاينتظرالقضية

بهقضىماكانإنذلكبعدثموالمصلحةالحكمةفيهيرىبمافيهاوقضى

بالبيانالوحىنزلذلكغيركانوانعليهالوحىيقرهصوالآالرسول

وأصوبأفضلألىجم!رسولهاللهرشدأنحدثوقدالصوابإلىوالترشيد

منها:ولائعفىبهلصرفمما

طمعآعنهأعرضيومعنهاللهرضيمكتومأمابنمنبئموقفها-
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وعندهااليهتوجهأفيهموآنسمعهمينحدثوكانقريشزعماءاسلامفي

الأيات."الأعمىجاءهأنوتولى)عش!:تعالىقوله"عليهقيل

بعدم!مالفداءوفبولهبدرأسرىمن!موقفهذلكومن-ب

وعندهاالرأيفيعليهوأختلافهمذلكفيعنهمأدتهرضياصحابهاستشارة

لاقتلهمينبغيكانوأنهالأمرهذأفيوالأفضلالأولىببيانتعالىقولهنزل

اسرىلهيكسنأنلن!يكمانما:)تعالىقولههووذلكوفداؤهمأسرهم

عزيزواللهالآخرةيربدواللهالدفياعرضتريدونالأرضفييثخنحتى

!)1(.عظيمعذاباخذتمفيمالمسكلمسبقاللهمنكتابلولاحكيم

نأويقرهمبالاجتهادلأصحابهياذنجمئ!الثهرسولكانوكذلك

تقدموقدكثيرةذلكوأمئلةفيهااجتهادهماختلافمعولومسألةفياجتهدوأ

ومنهاةالسابقالقياسبحثفيبعضها

فيطريقتهعلىوأقرهاليمنالىجمي!الرسولبعثهعندمامعاذحديثأ-

مضى.فيماهذأتقدموتدآلوولارأباجتهدقولهومنهاالناسبينالحكم

واجتهدقريظةبنييهودفيمعاذبنسعد،ع!اللهرسولتحكيم-ب

رسوللهوقالوذراريهمنسائهموسبيمقاتلتهمبقتلوحكمحكمهفيسعد

)3(.اللهبحكمفيهمحكمت:تخعهألثه

اللةرسولقالقال،عنهماأللةرضيعمرابنعنجاءماومنها-ج

بعضهمفأدركقريظةبنيفيألاالعصرأحديصلينلا:الأحزابيومكألمجم

بل:بعضهموقالناتيهاحتىنصليلا:بعضهمفقالالطريقفيالعصر

)3(.منهمواحدآيعنففلميللنبيذلكفذكرذلكمنايردلمنصلي

بحضرةالكرأمالصحابةفيهاأجتهدالتيالأحداثمنذلكوغير

.86-76لنفالأا!1)

ومحصلم.البخاريرواه)2(

.البخاريروأه)3(
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لأصحابهوغ!ي!اللهرسولتربيةحسنعلىيدلوهذابينهمووجودهاللهرسول

الله.لدينوفهمهمبفقههمالمستجدةالأمورمعالجةعللهموتعويده

-لمج!:الرسولعصرفيالتث!ريعأسسرابعآ:

هوالذي-لمجهالرسولعهدفيالإسلامي.التشريعفيوالنظرالتأملعند

وم!هامةومبادىءأسسفيهروعيأنهنلاحظوالتاصيلالتأسيسعهد

التالية:المبادكطءاجلها

التشريع:فيالتدرج-أ

أنهموكيفالجاهليةفيالعربلحالةعامآوصفأذكرناأنسبقلقد

ذللثاستمرؤاوقدحياثهمجوانبأكزفيوالفسادالفوضىحياةيعيثونكانوا

وأجدادفمآبائهمعنوورثوهالناسألفهماتغييرالسهلمنوليسوألفوه

منالمجتمع6لنقلعمليةوتربيةحكيمةوسيلةالتشريعفيالتدرجكانلذلك

*.أخذوقدهذا.والانضباطالنظامإلىالفوضىومنالصلاحالىالفساد

منها:شكلمنأكزالأحكامفيالتدرج

الز!ي:التدرجا-

عامآوع!ثرينثلائة-لمجرالرسولعلىتنزلالإسلامأحكامظلتفقد

وقدالناستلوبفيوالعقيدةالتصورتصحيحعلالأمربادىءالزكيزوكان

ذإالنبوةبعد-لمجنهأدتهرسولنصف-حياةعلىيزيدماالأمرهذأاستغرق

والنفوسالقلوبفيالإسلاميةالعقيدةمفاهيملزكيزكانتالمكيةالفزةمعظم

ذلك.بعدالتشريعيةالأحكلامتتنزلبدأتثم

النوعي:التدرج-ب

الواحدال!شرعيالحكمتقريرفيتدرجالزمنيالتدرجذلكصاحبلقد
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عمادهيالتيالصلاةفمثلامنقطعةفزاتعلىاستقرتالأحكاممنفكلثير

وظلواوالعشيالغداةفيمطلقةصلوأتأولأالمسلمينعلىفرضتفقدالدين

الإسراءيومالخصسالصلواتفرضتثمسنينعشرمنأكزالحالهذاعلى

كانتفقدالزقعقوبةوكذلكالنبويةالبعثةمنعثرالثانيالعامفيوالمعرأج

لغيرالجلدذلكبعدوجلعراللهجعلهاثمالبيوتفيالحبسالأمرول11

نسائكلممنالفاحشةيآتين!واللاتي:تعالىاللهقالللمتزوجوالرجمالمتزوج

حتىالبيوتفيفأمسكوهنشهدواف!نمنكمأربعةعليهنأفاستشحهدوا

سبيلأ!9!(.لهناللهيجعلأوالموتأيئوفاهن

فاجلدواوالزافي)الزائية:تعالىبقولهالجلدحكلمذلكبعدنزلثم

تلاوتهاالمنسوخةوالأيةبالسنةثابتوالرجم!)2(.جلدةمائةمنهماواحدكل

عزيزوألتهألثهمننكالأالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ؟وهي

حكيم.

فيوضعاللهأذأولهامراحلثلاثعلتمفقدالخمرتحريموكذلك

عن)ي!ألونكوجلعربقولهوذلكنفعهمنأكبرضررهأنالمسلميننفوس

نفعهما!)3(.منكبروإثمهماللناسومنافعكبيرإثمفيهماقلوالميسرالخمر

الخمرشربوقتالصلاةعنالمسلمينتعالىاللهنهى:الثانيةوالمرحلة

أجها)يا:تعالىقاللمرجزثىتحريمهذأوفيآثارهمنالسكلروحالة

!)4(.تقولونماتعلمواحىسكلارىوأنتمالصلاةنقربوالاآمنوأالذبن

اجها)يا:تعالىفولهفيللخمرالجازمالتحريمنزلثم:الثالثةالمرحلة

الشيطانعملمنرج!والأزلاموألانصابوالميرالخمرإنماأمنواالذين

!)5(.تفلحونلعلكمفاجتنبوه

.15النساء)1(

.2النور21(

.922البقرة)3(

.43النساء)4(

.09المائدة)5(
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التشريع:منالتفليل2-

مظاهرفيذلكتجلوقدالناسعنوالمصمقةالحرجلرفعمراعاةوذلك

منها:

فعندالحاجةقدرعلىإلاششرعلمالثسرعيةالأحكاممنكئيرأانا-

حكمها.ينزلعنهاالسؤالأوالحادثةوتوع

ثمشيءالمسلمينعلىيفرضلئلاالأسئلةمنالأكثارعنالنهي-ب

تبدإنأشياءعنتسألوالاأمنواالذينأيها)يا:تعالىاللهقاليطيقونهلا

وأدتهعنهاأدتهعفاتبدلكمالقرأنينزلحينعنهاتسألواوإنتسؤكملكلم

عنسألم!جرمأالمسلمينفيالمسلميناعظم:يكضوقال!أأ(.رحيمكفور

)3،.مسألتهاجلمنفحرمالمسلمينعلىمجرملمشيء

استطعتممامنةفأتوأبهأمرتكمومافاجتنبوهعنهنهيتكمما:!هوقال

انبيائهم)3(.علىوأختلافهممسائلهمكزةقبلكمكانمناهلكفإنما

.الحرجورفعالتيسير3-

السمةوأثهومميزاتهاالإسلاميةالشريعةخصائصبحثفيتقدملقد

.هناكفليراجعتشريعاتهاجميعفيالإسلاميةللثريعةالعامة

للمصالح.التث!ريعمسابرة-4

الإسلاميةالشريعةلأحكامأستقرائهمخلالمنالمسلمينعلماءقررلقد

عنهممفسدةدفعأوللعبادمصلحةجلبإلىترجعالأحكامهذهجميعأن

رحمهالسلامعبدبنالعزالعلماءسلطانوبينهذلكوضحمناحسنومن

فيالكتابويقع!الأنامفي-مصالحالأحكام!قواعدالقيمكتابهفيوذلكالفه

جزئين.

101.المائدة)1(

عليه.متفق)2(

مسلم.رواه)3،
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ابرر!ومن)الموافقات"النادركتابهفيالفهرحمالشاطبيالإماموكذلك

التالية:الأمورالهامالتشريعيالأساسهذأعلىيدلما

)وأذن:تعالىكقولهبالمصلحةالأحكامبعضتعليلفيالتصريحا-

عميقفجكلمنيأتينضامركل!علىرجالأيأتوكبالحجالناسفي

لهم!)1(.منافعليش!هدوأ

تتحققعبادهمصالحنجانلعلمهالأحكاملبعضتعالىالفهنسخ-ب

منكئيرفيكماذلكبعدنسخهفيالعاموصالحهممعينةلفزةالمنسوخبالحكم

الكلعبةإلىبالتوجهنسخهثتمالمقدسبيتإلىكالتوجهالمنسوخةالأحكام

.أياموعشرةأشهرأربعةإلىسنةمنزوجهاعنهاالمتوفيعدةوكنسخالمثحرفة

الصالحة.الناسأعرأفمرأعاة-ج

معيتعارضلامماوألفوهالناسعليهتعارفماالإسلامراعىفقد

مصالحعلىالشرعحرصعلىدليلوهذاذلكتقدمكماالإسلاممبادئ

الزواجترفضانفللمرأةالزواجفيالكلفاءةمراعاةذلكومنواعتبارهاالناس

الكفء.بغيرالزواجمنيمنعهاانلأبيهاأئهكمالهاكفءغيرمنكانأن

والولايةالميراثفيالعصويةالناساعرافالإسلامفيهرأعىومما

الناسكانوقدالعاقلةعلالديةفرضوكذلكفالأقربالأقربوتقديم

.الإسلامقبلهذاعلىمتعارفين

ثظالرسوللعصرالتشريعيةالآثارخامسأ-

ببيانعليهالكلام7!نختمالرسولىعصرفيالسريعةالجولةهذهبعد

العصورمنبعدهلمنتث!ريعيةأثارمنالشريفالعصرهذاخلفهما

هامينتضريعييناثرينخلفتدالنبوةعصرانلنايتضحوبالتأملالإسلامية

.المطهرةوالسنةالكريمالقرأنوهابعدهلمن

27.الحج)1(
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الودأعحجةيومالجامعخطابهفيلذلك!الفهرسولألمحوقد

الفهكتابأبدأبعديتضلوالنبهتمسكتمإنمافيكلمتركتلقد:فقال

بالأحكامتتعلقالتيالآياتأحصاءإلىالعلماءتعرضوقدهذاوصنتي)!(

/345/ثلاثمائةبلغتالأحكامأياتأنفذكروأال!ن!بويةالأحاديثوكذلك

حديثأوخمسمائةألاف/0045/أربعةبلغتالأحكامأحاديثوانأيةوأربعين

الأحاديث.منالآلافعشراتإلىوصلتالتيالنبويةالأحاديثجملةمن

!ك!ه.الرسولعهدفيوالسنةالقرأنتدوين

الكلرأموصحابته!الرسولصدرفيمحفوظأالكريمالقرآنكانلقد

ذلكوغيرالنخلوسعفالجلودمنعليهئدوينهيتيسرماعلمدونأكانكما

فيمحفوظهووحس!الآنعليههوحسبمامرتبأيكنلمالتدوينهذاأنغير

نزلتوكلماللوحىكتاب!الئهلرسولكانوانماالكلرامالصحابةصدور

الصحابآمنحفظهايريدمنبيوتوفيالرسولبيتفيوحفظتكتبوهاأية

عنهم.الفهرضي

الشريفة.السنةتدوينأما

علىيختلطانخشيةبالنبوةالعهدأول-قئالرسولعنهضىفقد

عنيكتبومنعنيتكتبوالا!:قالوالسنةالقرأنبينيميزوأولااصحابه

عبدالذيرويهفيماع!قالذلكبعدبالكتابةأذنثئمفلبمحه)3(القرأنغير

ترياثىفنهتهالنبيمنيسمعهشيءكليكتبكانأئهالعاصبنعمروبن

فييتكلمبضرالقهورسولالئهرسولعنشيءكلاتكتبوقالوا:ذلكعن

بأصبعهئاومأ!اطهلرسولذلكفذكرت:عبدالئهيقولوالرضىالغضب

بعضوكانحق)3(.ألامنهيخرجلابيدهنفسيفوالذيأكتب:فقالفيهإلى

بالنظرقليلأكانانالأالأخاديثبعضيكتبوذعنهمالفهرضيالصحابة

الشريفة.السنةمنللمحفوظ

والطبرأني.ماجةوابنداودأبورواه)1(

السنن.وأصحابوسلمالبخاريروأه)2،

.داوأبورواه)3(
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الثافيالدور

عنهمالفهرضيالصحابةعهدفيالتشريع

العصر.هذامدة-أ

عليها.طرأومافيهالتشريعمصادر2-

العصر.هذاخلفهاالتيالتشريعيةالآثار3-

العصر.هذأمدةاولأ-

الىهـوتمتد11عام!الئهرسولوفاةمنالعصرهذامدةتبتدئ

تقريبأ.النبويةللهجرةالأولالقرننهاية

عليها.طرأوماالعصرهذافيالتشريعمصادرثانيأ-

نا!الرسولعهدفيالتشريعمصادرعلىالكللامعندمعناتقدملقد

هى:ثلاثةالعهدذلكفيالتشريعمصادر

ألاجتهاد.-النبويةالشة-الكريمالقرأن

الفهرضيالصحابةعصرفيالتشريعمصادرنفسهاهيالمصادروهذه

يلي.فيمابإيجازنجملهاالمستجدةالأموربعضعليهاطرأوقدعنهم

!م.الفهرضيالصحابةعهدفيالكريمالقرآن-أ

عنه.الئهرضيالصديقعهدفيالكريمالقرأنأ-

حيثمن!الرسولعصرفيالكريمالقرأنحالةسبقفيماعرفنا

والكتابة.الحفظ

المسلمينبينالحروبابتداتعنهالفهرضيالصديقعهدجاءولما
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.أالمجاهدينطليعةفيهمالقرأناهلكاذوهناالعربيةالقبائلمنوالمرتدين

الخطاببنعمرفخشيعنهمالفهرضيمنهموالشهداءفيهمالقتلفكز

عليعمرفأشارالكريمالقرآنويضيعبالحفاظالقتليستحزأنعنهالذرضي

ومرجعأالخلافةدأرفيمحفوظأليبقىالقرأنبجمععنهماالقهرضيبكرابب

بنزيدوكلفذلكعلىعنهالفهرضيالصديقوأفقترددوبعدللمسلمين

له.الصحابةحفظحسبهرتبأالكريمالقرآنبجمععنهالفهرضيثابت

عنهالفهرضيزيدفقامثك!هالفهرسولاياهعلمهمالذيترتيبهوحسب

أيةيكتبلابحيثالجمعفيوالتحريالدقةغايةعلىوكانقيامخيربالمهمة

الكريمالقرأنعرضوقدالحفاظاشهرمنأتهمعلهاهوبحفظهمكتفيأ

يجدهاحىالآيةيكتبلاكانذلكومعوفاتهقبليك!النبيعلمرتين

الفهرسوليديبينالكريمالقرأنكتبواالذيالوحيكتاببخطمكتوبة

عدلانشاهدأنيشهدانلقرطكانبلذلك)دعاءبمجرديكتفيولا!

المصحفزيدكتبوهكلذأيالنبيزمنكتبمماالمكتوبهذأأنعلى

عنهالفهرضيبكرابعندالمصحفهذأوبقيمرةولأولمرتبأالشريف

ئعالى.الفهئوفاهحى

عنه.الذرضيالخطاببنعمرعهدفيالكريمالقرأن-ب

المصحفأخذعنهالذرضيالخطاببنعمرالمسلمينخلافةتولىولما

لمحيثجديدأيعليهيطرأولمعمرحياةطوالكذلكوبقيعندهووضعه

وضعوفاتهوبعدعنهالقهرضيالفاروقعهدفيذلكيقتضيمايوجد

حفصة.المؤمنينامابنتهعندالمصحف

عنه.الذرضيعثمانعهدفيالكلريمالقرأن-ج

الإسلاميةالدولةأتسعتعنهالذرضيعفانبنعثماذعهدوفي

فييختلفونالناسوبدأالقراءةفياللحنوفشابالعجمالعربواختلط

يجمعأنفيوالأنصارالمهاجرينشيوخعنهالفهرضيعثمانفاستشارقرداتهم

148--

http://www.al-maktabeh.com



علىفوافقوهعندهمالمكتوبمنعداهماومجرقواحدمصحفعلىالم!سلمين

وكلفمنهاالمصحفوأخذعنهاالفهرضيحفصةالمؤمنينأمإلىفأرسلذلك

فقامتثمانيةوقيلنسخلستفيبنسخهعنهمالفهرضيالصحابةمنلجنة

المصاحفهذهعنهالفهرضيالثالثالخليفةوأخذقيامخيربذلكاللجنة

الناسيعلمقارئأمصحفكلمعوبدثالإسلاميةالأمصارعلووزعها

الكوفةالىوثالثالبصرةإلىوآخرمكلةالىمصحفأفبعثالصحيحةالقرأءة

المصحفلنفسهوأبقىالمنورةالمدينةلأهلعينهوالخامسدمشقإلىوالرابع

التيالمصاحفمواصفاتأهمومن"الإمام"المصحفيسمىوكانالأخير

يلي:ماعنهالئهرضيعثمانجمعها

وحدهاقريضلغةعلىالصحابةبمشورةعنهالفهرضيعثمانفيهاأ-أعتمد

قريشلهجةعلىالعربلهجاتتوحدتوبذلكالسبعةالأحرفبقيةدوفي

الكريم.القرآنبهاقيلالتي

علىاضوتوأنهاالمصاحفهذهعلعنهمالقهرضيالصحابة2-أجمع

نقص.أوزيادةدونكلهالكلريمالقرآن

العالمأنحاءجميعفيالكلريمالقرأنعنهانقلالتيهيالمصاحف3-هذه

أأ(.تبديلأوتحريقأيدونهذايومناإلىالإسلامي

عنهم.الفهرضيالصحابةعصرفيالنبويةالسنة2-

زمنعليهكانتماعلىعنهمالفهرضيال!ابةعهدفيالسنةبقيت

منيحفظهمايكلتبكانوبعضهممنهمالعلماءبعضعندمحفوظةع!النبي

الحاصبنعمروبنعبدالئهالصحابةمنالسنةكئاب(شهرومنالسنة

بنعمرهمولقدوالسماعبالمشافهةالسنةتروىوكانتعنهالفهرضي

وبقيالكريمالقرأنجمعكرارعلىالسنةيجمعأنعنهالفهرضيالخطاب

القرأنجمععنمفصلبحثففيهاقرأنية،)تاملاثالكلريمالقرأنعلوممذكرةتراجع)1(

المدخل.هذاكاتب)عدادمنوهي.وترتيبه
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بائهعنهاعدولهوف!رالفكرةعنعدلثئمتعالىالئهوشحتخيرمترددأشهرأ

الكلريم.القرآنويتركوأإليهاالناسيلتفتأنخشي

وروايتهاالسنةنقلفيمجتاطودنبدؤوأعنهمالئهرضيالصحابةأنغير

أخربشاهداق)ذاإلأأحدمنالحديثيقبللاعنهالفهرضيالصذيقفكان

عمركانوكذلكفالرسولعنيرويهالذيحديثهصدقعلىيشهد

كل!.النبيمنسماعهصحةعلببينةالحديثراوييطالب

عنهم.اللهرضيالصحابةعهدفيالاجتهاد

ولمتقدمكما!هالنبيحياةمنذت!ثريعيأمصدرأالاجتهادكانلقد

عثهمالفهرضىالصحابهمنأحدلدونولمألاج!هادهذاعلىجدلدلطرأ

وقابلةفوديةأنهاعلىالآراء.هذهإلىينظرونكانوالأصهموأرأءهأجتهاداته

برأله.غ!ره.يلزممنهمأحدكانوماللخطا

يعرفولموالتسامحالمودةروحامعبينهمفيماالاختلافيوجدوكالط

عنهم.الفهرضيعندهمللرأيالتعصب

الصحابة.اجتهادفيالاختلافأسباب

التالية:الأمورالصحابةاجتهاداتبينالخلافاسبابأهمإن

الصلاةعليهالنبيملازمةفيلتفاوتهمنظرأالس!نةعلىالإطلاعفيأ-تفاوتهم

.والسلام

الدلالة.قطعيةكيركونهامحالشرعيةالنصوصفهمفي2-ئفاوتهم

على.والتهياسالاجتهادفيتراعىماكثيرأالتيوالمصالحالبيئاتاختلاف3-

كماالفقهاءالأئمةبينالخلاففياساسيدورلهاكانالأسبمابهذاأن

الفه.شاءإنمفصلأسياتي

-015-

http://www.al-maktabeh.com



العصر.هذاخلفهاالنيالتشريعيةالآثارثالثأ-

الآثارأهمهاومنجليلةتشريعيةأثارأبعدهلمنالعصرهذاخلفلقد

النالبة:

العلماءنقلوقدوالسنةالقرأنمنالأحكلامواسعلنصوصوتفسيرأ-شرح

جريرابنكتفسيربالماثورالتفسيركتبفيهذايتوضحكماالثروحهذه

.وغيره

نصلامسائلفيعنهمالفهرضيالصحابةعننقلتواجتهادات2-فتاوى

الميراثفيوأحوالهمالإخوةمعالجدتوريثفياجتهادهممثلفيها

ذلك.وغيربالوأحدالجماعةقتلفيوكاجتهادهم

السياسية.الأمورفيالمذهييالانقسام3-

سياسيةمذأهبالىعنهمالئهرضيالصحابةعصرانقسملقد

هذه-وأهموألاجتهاديةالتثريعيةالقضاياعلخطرأبعدفيماكانتمختلفة

يلي:فيماضوءمناشاراتعليهاوسنلقيثلاثةالمذاهب

.الخوارج-أولأ

رضيمعاويةمحنزاعهعندعنهالفهرضيعليعلخرجواالذينوهم

عنهم.الفهرضيالصحابةأكابربعضالنزأعفيعليوتحكيمعنهالفه

الفقهية:الخوارجأرأءأهمومن

ذن!بأ.ارتكبمنتكفيىا-

الجائر.الإمامعلىالخرو!وجوب-ب

ترشيأ.-يكلونأنالخليفةفياشتراطهمعدم-ج

الشيعة.ثانيأ

نأألىذلكقيبالغوأوقدعنهالئهرضيعليبمناصرةقامواالذينوهم

أرأئهم:أبرزومنالجاذةعنوالخروجوالغلوالتطرفإلىوصلوأ
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حقهكصبهأليهاسبقهومنلعليبالخلافةأوصىالرسولبأنأ-ألاعتقاد

فيها.

وحدهم.عليذربةفيتكونأنيجبالإمامة2-

كذلك.مشرعوهوالخطأعنمعصومعندهم3-الإمام

وذلكمخالفتهمأظهاروعدمخالفهملمنمجارأتهموهوالتقيةمبدأاعتمادهم4-

اليه.والدعوةمذهبهمتعميقمنيتمكنواك!

والجماعة.السنةأهلثالثآ-

الصحابةعليهكانوماوالسنةبالكتابالمتمسكينالمسلمينجمهوروهم

التيالمخالفاتتلكمنبشيءيؤمنوا!لم!ب!الرسولحياةفيعنهمالفهرضي

والشيعة.الخوأر!أحدثها

عهدفيوالفقهالإسلاميالت!ثريعحالةعنموجزةخلاصةهذه

اعلم.والفهعنهمالفهرضيالصحابة

الثالثالدور

المجتهدين.والأئمةالتدوينعهدفيالتمسريع

العصر.هذأمدة-أ

فيه.الخصائمالت!ثريعيةاهم-02

عليها.طراوماالعصرهذأفيالتشريعمصادر3-

اليصر.هذأفيالمجهدينالأئمة(شهر4-

العصر.هذامدةاولأ-

الرابعالقرنمنتصفإلىالثانيالقرنأوائلمنالعصرهذايمتد

هجرية.سشةوخمسينمائتين025منيقربماأيالهجري
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العصر.هذافيالتشريعيةالخصائصأهمئانيأ-

الإسلاميوالث-يعللفقهالذهبيالعصرهوبحقالعصرهذايعتبر

الدولةاغنتفقهيةثروةالمسلمينعندوأصبحبارزأنموأالفقهفيهنمافقد

وتعددشؤونهااختلافعلىالأرجاءالواسعةالمزاميهصالأطرافالإسلامية

ماالت!ثريحخصائصمنغيرهعلىالعصرهذأبهيتميزماوأهممصالحها.

يلي:

واتساعه.الفقهأ-نمو

.والرأيالحديثمدرستي2-ظهور

المختلفة.والمعارفالعلوم3-تدوين

معيتناسسبماحسبالتفصيلمنب!ثيءالخصائصهذهوسنتناول

التمهيدية.الدرأسةهذه

وأسبابه:الفقهنمو-أ

وأهمومميزةبارزةخاصةالعصرهذافيالإسلامىالفقهنموكالنلفد

يلي:مافينجملهاالنموهذاأسباب

الإسلامية:الدولةرقعةاتساع-أ

كربأالأندلسإلىشرقأالصينمنالعصرهذافيالإسلاموصلفقد

والأجناسوالشعوبالأممنحتلفجناحيهابينتضمالإسلامدولةوكانت

أحتياجاتتلبيواسعةتشريعيةئروةيضطلبالحالهذاأنشكولاواللغات

وقامواالحاجةهذهالعصرهذأفيالفقهاءلبىوقدأشكالاتهاوتحلالأمةهذه

وضبطهاالشرعيةالأحكاماستنباطفينادرةعبقرية!وأظهرواقيامخيربدورهم

واوفاه.الجزأءأحسنألثهفجزأهموتدوينها

التث!ريعية:المصادرالىالرجوعسهولة-2

العصر.هذافيوالعربيةالشرعيةالعلوممعظملتدويننظرأوذلك
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بدينهم:الئمسكعلىالمسلمينحرص3-

يقومونفلاحياتهمشؤونكلفيالإسلاميحكحونالمححلمونكانفقد

والقضاةللمفتيبلجأود!جعلهموهذافيهاللهحكممعرفةبعدالأامبرعلى

.المتجددةالكثيرةوأحوالهموقائعهمفيالشرعأحكلاملبيان

:نادرةوطاقاتومواهبملكاتوجود-4

لأنالموأهبذويعقولأنضجثالعصرهذافيالإسلاميةفالبيثة

ثمارها.وآتتنمتالملائموالجوالزبةوجدتاذأالصالحةكالبذرةالعقول

والفقها:بالفقهالخلفاءعناية5-

والعلميةالدينيةالنزعةالعباسيينالخلفاءعلالعصرهذافيكلبلقد

الفقهنموفيواضحأثرلذلكفكانوالرعايةالعنايةمنبكثيرالفقهاءفخصوا

.وانتشارهوأزدهاره

:الرأيحرية6-

قلبهإليهيطمثنوماقناعاتهعنويصدرالكاملةحريتهلهالعالمفكان

لأحدسلطانولاسلطةفيهتتحكمولاالشرعيةللنصوصوفهمأدلةمن

عليه.

الذهبيالعصرهذافيالإسلامىالفقهنموأسبابأهمهىئلك

.لميمونا

والرأيالحديثمدرستيوظهورالفقهاءالأئمةأختلاف-2

مجملأنوهىمهمةقضيةعلالتاكيدمنالبحثهذابدايةفيبذلا

خلافهوانماالتشرييةالعصورمختلففيالعلماءبينوقعالذيالاختلاف

الدينهذافيالأساسيةالأمورأماالمسلمحياةفيالجزثيةوالمسائلالفروعفي
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الستةأهلجماهيرعندألبتةفيهاخلاففلاالعامةوالمبادئوالأركانكالعقائد

لنه.والححدوالجماعة

:نقولهذابعد

الفقهاء:اختلافأسبابا-

يلي:مافينجملهاالففهاهبينالاختلافأسبابأهمأن

الشريفة:السئةثبوت-أ

فقدالثهرجمهمالفقهاءبينالاختلافاسبابأهميعدالسببهذأإن

النبيئ!عنسئةيحملمنهموكلالأمصارفيعتبي!أدتهرسولأصحابتفزق

الصحابةعنالسئةنقلقنكلليسأنهغيرعنهويتناقلونهاالناسيعفمها

حديثهيقبللابالسئةيحدثقنفبعضوالقبولالثقةمحلعنهماللهرضي

نحوأوبدعتهاوأخرىاحيانآواسئيعابهضبطهولعدمأحيانآعدالتهلعدم

ذلك.

غيىهمعندتثبتلمالفقهاءمنقومعنداحاديثثبتتفقدهذألأجل

لأنأوغيرهدونمكانفيوجدواالصحابةمنالأحاديثهذهنقلةلأنإفا

منأكزخبرةبهلهماناسورذهمنهيعرفونهماعلىأناسوثقةعنهمنقلقن

عدمأوالأحاديثهذهاعتبارعلبناءألاختلافنشأهناومنأولئك

أعتبارها.

الحديث:علألاطلاععدم-2

فيهايجدولاالمسألةعنيسألالفقهاءبعضإنحيثآخرسببوهذأ

الأدلةمجملمنحكمالهاوشتنبطبرأيهافيهافيجتهد!النبيعنحديثآ

فقيهحفظهتدحديثالمسالةهذهفييكونبينماذكرهاتقدمالتيالشرعية

أذاخصوصأطبيعيأمروهذاذلكعلىبناءألاختلاففيحدثبهفأفىآخر
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وبالعكسمئلأالعراقفيوتقلالحجارفيتكثرالنبويةالأحاديثانعلمنا

هذهوتقلالفارسيةالحضارةلمخلفاتنظرأالعرأقفيتكزوالمساثلفالفضايا

وبدائيتها.فيهاالحياةتعقدلعدمنظرأالحجازفيالقضايا

الثرعية:النصوصفهمفيالاختلاف3-

وليستظنيةدلالةمعانيهاعلىدلالتهاالشرعيةالنصوص"منكثيرأإن

يفهمهلاقدهذايفهمهفماومتفاوثةمختلفةومواهبهمالناسوعقولقطعية

مثلحدثوقدألاختلافاسبابأكبرمنوكانبدهيفطريأمروهذاذاك

ذلكعلىقئاللهرسولواقئهمالكراماصحابه-لمجوبينالنبيزمنفيهذا

ذكرهتقذمالذيقريظةبنيفيالحصرصلاةكحديثوذلكعنهينههمولم

كئير.وكيره

التشريع:مصادربعضفيالاختلاف-4

ذلكوغيرالمصالحواعتبارالمدينةاهلوأجماعالصحاببكحذهبوذلك

هذاوكانيعتبرهالموبعضهمالمصادرهذهاعتبرالأئمةفبعضبيانهتقدممما

أيضأ.الشرعيةالأحكاماستنباطفيألاختلافأسبابأحد

الش!اذة:القراءاتفيالاختلاف5-

إلىفي.سندهيتوأترلمانهغيرقرآنأنهعلالمصحفمنقىأماوهي

تثبتلمإذا:وقالا+حاذكأخبارعدهاكالحنفيةالفقهاءفبعض!النبي

بعضعليهاوبنواحجةفاعشبروهاآحادخبرتعدأنمنأقلفلاقرآنأ

ولاتسقطقرآنيتهاتثبتلمإذا:-قالالفقهاءمنوغيرهم.الفقهيةالأحكام

أختلفتذلكعلوبناءالشافعيةفقهاءجمهوروهؤلاءبهايحتجولاتعتبر

قرأءةفيجاءفقداليحينكفارةكصيامالفقهيةالفروعبعضفياجتهاداضهم

وأئاواجبأالصيامهذافيالتتابعالحنفية!تبرالصيامفيالتتابعذكرشاذة

كذلك.يعتبروهفلمالث!افعية
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خلافهمفيالأئدمةأدب

كانتبينهموقعتالتيالخلافاتهذهأنعلىالتأكيدمنبذولاهذا

والتقديروالاحترأمالأدبكاملمعالاجتهاديةوالأطرالعلميةالحدودضمن

بينوالتنازعللقطيعةسببأالاختلافاتهذهتكلنولمللآخرينمنهمكل

أصحابالفقهاءجمغعنأثروتدللرايللتعصبسببأولابلالمختلفين

أذأ:وتولهممذهبيفهوالحديثصحأذا:قولهموغيرهمالأربعةالمذاهب

عرضبرأيوأضربوأبالحديثفخذوا!أدةرسولحديثرأيخالف

الحاثط.

جعلوالتعاملالفهمفيالوأسعالأفقوهذاالروحتلكانشكولا

لكلواسعةبهاورحمةالأمةعلىثوسعةعنعبارةفيهاالمختلفالأمورهذه

الترخصيحبكانقنأوويحبهاالعزأئميألفقنمنهمسواءالإسلاميةالأمة

الجلدوذووالشبابوالعجزةالتسنبكبارذلكفيوسواءالأموربعضفي

ويجعلهيسعهماالمختلفةبمذاهبهالدينهذأاحكامفيهؤلاءفلكللوالصبر

اللهمرضاةألىالسيرفيوالصبوابالرشدطريق!أدثهرصولطريقعل

وتعالى.سبحافه

دالراي:الحديثمدرستا-ب

معوالرأيالحديثمدرستيظهورالعصرهذابهامتازماأهممنإن

التشريعية.والنزعةالفهمفياختلافها

المدرصتين:هاتيننث!وءاسباب

يلي:.ماوالرأيالحديثمدرستينشوءأسبابأهمإن

الأمصار:فيالصحابةتفرقأولأ-

منمنهموكانالإسلاميةالبلادفيعنهمأدثهرضيالصحابةتفرقلقد
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اللهرضيمسعودبنوعبداللهالخطاببنكعمروالاجتها؟الرأييتوسعفي

عمربنكعبدأدلةالنصوصعندبالوتوفويحتاطيتورعقنومنهمعنهما

وكيرهم.مالكبنوأنسالعاصبنعمروبنوعبدالله

مناخذالضابعينوعنالتابعونعنهماخذالإسلاميةالبلادفيوبتفرقهم

متباينة.مستقلةمدارسصارتحىقومالنزعتينمنبكلوتاثربعدهم

المدرستين:منكلفيهانشأتالتيالبيئةطبيعةثانيأ-

الحديثومدرسةالعراقفينص!اتالرأيمدرسةأنالمعروفمنأئه

فارسيةحضارةوريثكانمعناتقدمفكماالعراقاماالحجاز.فيشثساث

الروأةوقلةالحديثقلةلجانبوالمساثلالقضايافيهاتكلزومعقدةمتقدمة

الذيعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهآرأءألىاضافةالبلادتلكفي0المعتبرين

هذاكل.بالكوفةحياتهمنطويلةفترةتضىوالذيالرأيلأهلأمامأيعد

.العراقبلادفيمنهوالاستكلثارأكالراينضوءعلساعد

الصحابةمنالكزةففيهاتمامأالحالهذاعنفتختلفالمجاز:أقما

الصلاةعلميهالنبيسئةمنالكثيرةالنصوصتوجدوبالتماليعنهماللهرضي

باواكزالتعقيمدوعدمالبساطةعليهايغلبفيهاالناسوأحوالوالسلام

إلىمعهاحمأجةلاالتيالواضحةالنصوصفيهاتوجدالم!بائلمنيحتاجونه

منأكزعندهاوالوقوفالنصوصبلزومالبلادهذهتمئزتلذلكألاجتهاد.

منكانالذياثهرحمههالكالإمامامثالالحجازفيوجدأنهعلىكيرهم

وغيرها.مصالحمنالإسلاميالفقهلمصادروسعةبالرأياخذآالناسأكز

إذا!الرسولبحديثضهتمالمدرستينمنكلأأنعلىالتأكيدمنبذولا

المثريعةمقاصدفيالنظريمغنونالرأياهلىغيرانصحتهوثبتتوجد

الأحكامعللعنفيبحثونومنافعهمالناسمصالحبهاالمقصودوأنوفقهها

عندفيقفونالحديثاهلأفاوعدمأ.!جودأبهاالشرعيةالأحكامويوبطون

ذلكونوضحالقصوىالضرورةعندالأالرايإلىيلجاونولاودلالتهالنص!

بمثالا.
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شاة".)1(شاةأربعنكل)ف!!:مال

الفقيرنفعالثارعتصدأنالحديثهذأمنيفهمونالرأيفأهل

ذأكاوهذافيجوزالقيمةمنيعادلهاماأولهالشاةببذلذلكويتحقق

للفقير.أكزنفعفيهكانمامنهماوالأفضل

ماإخرأجالأيجيزونولاالنصظاهرعندفيقفونالحديثاهلأفا

النصءعينه

الإسلاميةوالمعارفالعلومتدوين3-

المختلفأالإسلاميةوالمعارفالعلومتدوينالعصرهذأخصائصمن

يلي:عاالعلوممنفيهدؤنماأهمومن

والترمذيدأودوأبوومسلمالبخاريجميعها-السئةصحاحا-تدوين

ماجة.وابنوالنسائي

ظا.هروكتبالشافعيللإمامكالأمالمختلفةبمذأهبهوأحكامهالفقه2-تدوين

أدثه.رحمهمالكالإماممذهبفيوالمدؤنةالحسنبنلمحمدالرواية

الشافعي.للإمامالرسالةوأساسهالفقهاصولعلم3-تدوين

الرجالمعرفةككتابوالتعديلالجرحوقواعدالحديثمصطلح4-تدوين

معين.بنليحى

أسحاقوابنالسديوتفسيرالطبريجريرأبنكتفسيرالتفسيرتدوين!-

ألثه.رحمهم

بنللخليلوالعينسيبويهكتابمثلالعربيةاللغةوقواعدالنحو6-تدوين

أحمد.

فيه:علهاطراوماالعصرهذافيالتثريعي!المصادرئالثأ-

-والإجماع-والسئة-الكتاب:أربعةالعصرهذافيالتشريعمصادر

واحمد.ماجةوأبنوالنعاثيالزمذيروأ.)1(
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جديرةمهمةامورالعصرهذافيالمصادرهذهعلىطرأوقدوالاجتهاد.

يلي:مافيالأمورهذه!أهموأجملوألاستيعاببالفهم

العصر:هذافيالكلريمالقرآن-أ

والحفظالاهتماممنبمؤيدالعصرهذافيالكريمالقرآنحظيلقد

السبعالقرأءاتائمةأشتهار:الأول.مهمينبأمرينذلكتمثلوقدوالضبط

القراءةوجوهكيفيةفيالمتواترةالصحيحةالروأياتوضبطللإقرأءوتفرغهم

ث!.النبيئعنالوارة

قنواولوتنقيطهالكلريمالقرآنتشكليلالعصرهذأفيتئملقد:الثافي

علىالكريمللقرآذالشكللوضعفقداقهرحمهالدؤليالأسودأبو:بذلكبدا

الخليلجاءثمللفتحةيديهوبينللكسرةوتحتهللضمةالحرففوقنقطهيئة

يحىجاءثمالأنمعروفهوكماوجعلهالشكللفعدلالفراهيديأحمدبن

اليوممعروفهوكماالكريمللقرآنالنقطووضعاعاصمبنونصريعمربن

وصدقالعظيمالكلتابلهذأوالإتقانوالضبطالحفظدرجاتأعلىبهذاوتم

لحاعلون!.1؟(لهوإئاالذكرفئلنانحن)أئا:القائلنعالىالله

الأئمة:عصرفيالسئة2-

فيالأولالفضلكاذوقدتدوينهاالعصرهذأفيالسئةعلطراماأهم

فقدعنهاللةرضيالعزيزعبدبنعمرالراشدينالخلفاءلخامسالعملهذأ

شهاببنومحصدحزمبنعمروبنمحمدوأشهرهمعصرهفيللعلماءكتب

للزهريكتابهنصوكانويجضعوهاالسئةيتتبعواانلهمكتبوغيرهماالزهري

دروسخفتفإني-فاكتبهألثهرسولحديثمنكانماأنظر:ألثهرحمه

.فاللهرسولحديثإلأيقبلولاالعلماءوذهابالعلم

صحاحدؤنتحتىالسئةفيوالبحثوالتأليفالعنايةتتابعتثئم

9.الحجر)1(
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الإشارةسبقتكما-غيرهمنالصحيحلتمييزالقوأعدووضعتكفهاالأحاديث

قليل+قبللذلك

الأئمة:عصرفيالإجاع3-

الدولةوأتساعالعلماءلكزةمتعذرأالعصرهذافيصارفقدالإجماعاما

.الحالهذامعاللقاءوصعوبةالإسلامية

الأئمة:عصرفيوالقياسألاجتهاد

نإحتىبالغأتوسعأفيهالعلماءتوممعفقدالتشريعيالمصدرهذاأقا

اثمروهكذأأحكامها.ويبينوالمحوقعةالمحتملةالمسائليفرضكانبعضهم

تزالولنزالتماعظيمةتشريعيةفقهيةثروةالثحينالذهبيالعصرهذأ

توضيحفيواجتهدوبذلساهمقنكلاللهفرحمالمسلمينمفاخرمنمفخرة

بذلوأفيماالصالحسلفناأئباعاللهورزقناوفهمبإخلاصإليهودعاالدينهذأ

سبحانه.رحمتهمستقروفيالخلدجنانفيلائاهموجمعناوقدموا

العصر.هذأفيالمجتهدينالأئمةأشهررابعأ-

الأئمةاشهرعنموجزةبنبذةالعصرهذاعنالكلامنختمانويحسن

الحسنبالقبولالأمةوتقبلتهمعلمهموعئمذكرهمشاعالذينفيهالمجتهدين

قيادةمكانةالمرموقةالعاليةالمكانةوبوأتهموصلاحهمبعلمهمالكاملةوالثقة

وتعالى.تباركربهاوشرعدينهاوهوحياتهاأمورأهمفيالأمة

المذأهب.منانوأعثلاثةعلالفصلهذأفيوسنتكلم

سريعة.)شارةإليهاوساشيرالانتشار.لهايقدرلمأ-مذاهب

كذلك.ال!يهابالإشارةوساكتفي.والخوارجالشيحة2-مذاهب

بعضفيهاوسأفصلوالجماعةالسنةاهللأئمةالفقهيةالمذاهب3-أشهر

الفه.رحمهمرجالهابقدراللائقالتفصيل
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الانتشار.لهايقدرلممذاهب-أ

تابعاوالتابعونذلكفيسواءكزالعمرهذأفيالمجتهدينإن

هؤلاءمنالكثرأنكيرجميعأعنهمالفهرضيبعدهمجاءمناوالتابعين

مماالأمةبهاويفتيالناسبينينثرهاأومذأهبهميدونمنلهميتوفرلمالأئمة

لهميوجدماالاالقهمفقههاويضيعتندئروتكادتضمرالمذاهبهذهجعل

السنةشروحوكتببالماثورالتفسيركتبفيعنهمتنقلمتفرقةآراءمن

المسيب-بنسعيد-رباحأبببنعطاءالأئمةهؤلاءأمثلةومنالشريفة

داود-الطبريجريرابن-الأوزاعيالإمام-الثوريسفياذ-النخعيإبراهيم

جميعأ.الفهرحمهموغيرهمالظاهري

والحوارج.الشيعةمذأهب-2

والرعايةوالخدمةوالانتشاروالبقاءالحياةلهاقدراخرىمذأهبويوجد

أصولهمفيوالجماعةالسنةاهلإطارعنباجتهاداتهمخرجواأصحابهاأنغير

واشهرها.والخوارجالشيعةمذاهبالمذاهبهذهأهمومنوفروعهم

.الخوارجمنالإباضيةأ-مذهب

الشيعة.منالإمامية-مذ.هبب

.بالاعتدالمعروفأتهغيرأيضآال!شيعةمنالزيدية-مذهبج

التصورالإسلاميعنلبعدهانظرأالمذاهبهذهمنلمثيءنتعرضولن

مذهبانإلىالإشارةمنبذولاوالجماعةالسنةبأهلالمتمثلالصحيح

والجماعة.السنةاهلمذاهبإلىالأخرىالمذا!أقربالزيدية

والجماعة.السنةلأهلالفقهيةالمذاهبأشهر3-

التيوالجماعةالسنةأهلمنالفقهاءلأئمةالفقهيةالمذاهبأشهرأما

لخدمتهاوحياخهمانفسهموقفوأالذينوالتلاميذوالشهرةالخدمةمنلهاتدر

الدواسةهذهفيونستعرضالمشهووةالأربعةالمذاهبفهيوتعليمهاوتعلمها
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التالية.الخطةوفقمنهامذهبكلعنمؤجزةلمحة

المذهب.اماماصحم-أ

شيوخه.أشهر2-

.تلاميذهاشهر3-

مذهبه.اصول-4

مذهبه.فيهااشتشرالتيالبلاد5-

ووفاته.مناقبهبعض!-6

العلمية.ومؤلفاتهأثاره7-

هـ.85015-أأ(اللهرحمهحنيفةأبوالإماماولأ-

ونسبه-اسمه-أ

الذرحمهوهوللهجرةثمانين85سنةبالكوفةولدثابتبنالنعمانهو

أصله.فيالرقيقعلمحرفاردسيأصلمن

2.-أث!هرشيوخه.

والشعبيرباحأبببنعطاءالفهرحمهحنيفةأببالإمامشيوخأشهرأن

عنالنخعيإبرأهيمعنعلمهاخذاللهرحمهوحماد-سليمانابببنوحماد

الفهرحمهالجليلالصحاببهذافيعتبرعنهالفهرضيمسعودأبن.عنعلقمة

وطريقتهآرأئهعلالعلمحنيفةأبوالإمامتلقىالذيالأكبرالأستاذهو

ومذهبه.

.تلاميذهاضهر-3

بعضهموصلاجلاءتلاميذالفهرحمهحنيفةأبالإمامعلتخرجلقد

093-صفحة6جىالذهبيللأمامالنلاءاعلامسيرفيالعظيمالإمامهذاترجمةتراجع)1(

.304
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ماوكثيرأوالاستنباطالرأيفيأستاذهمشاركواأنهمغيىالاجتهاددرجةألى

جميعأ.القهرحمهمرأيهمعأراؤهمتختلف

التلاميذ.هؤلاءوأشهر

بنوعمدالإنصاريابراهيمبنيعقوبيوسفأبوحضيفةأببصاحبآ

الئه.رحمهمالهذيلبنزفروكذلك-الحسن

مذهبه.أصول-4

الجليلالإمامهذافقهإليهااستندالتيال!ثرعيةالمصادربالأصولونعني

كالتالي:عندهمرتبةالأصولهذهكانتوقد

الكلتاب.-أ

السنة.-2

.الإجماع-3

ولالهيزجحمامنهايختارأئهفيهاالإمامومذهبالصحابةأقوال-4

كلها.،عنهايخرج

أصحاباشهرالقهرحمهحنيفةأبوالإماموكانوالاجتهاد.القياس-!

نتيجةفيهاالصحيحةالأحاديثقلةمعالعراقفيحياتهكانتحيثالقياس1

يبيحكانممنوكيرهموشيعةخوارجمنالمختلفةالسياسيةوالفرقالفتن

الفهرحمهحنيفةأبوالإمامكانلذلكفكرتهلتأييدالحديثوضعلنفسه

مزوقدغيرهإلىبهيعدللمعندهصحفإنالحديثقبولفيويتضدديتحرى

قي.الرسولبحديثفكيفالصحابةاقوالعنيخرجلاأته

فيالرأيأهلإمامليعدإنهحتىمذهبهيخاالاجتهادكثرهنامن

.عصره

منه.العلماءومواقفعليهالكلامتقدموقدالاستجساذ.6-

مذهبه.فيهاأنتشروالتيالبلاد2-

وكانالإسلامىالمشرقفيالفهرحمهحنيفةأببالإماممذهبانتثرلقد
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الدولةقاضيكانالذييوسفأبوصاحبهألىيعودالحتشارهفيالفضل

الإماممذهببغيريقضيلاوكانالئهرحمهالرشيدهارونزمنفيالعباسية

البلادبعضوفيوتركياالهندبلاديخاالآنمنتثرالحنفيوالمذهبحنيفةأبب

والمصرية.ال!سورية

ووفاته.مناقبهبعض-6

الفقهفيعيالالناس:حنيفةاببفيالفهرحمهالشافعيالإمامقاللقد

بصدقالناسبيناشتهروقدتاجرأالفهرحمهكانوقد.حنيفةاببعلى

ونسكهبعبادتهمضهورأكانكماوفقههعلمهلجانبالشديدوالورعالمعاملة

الساعة)بل:تعالىقولهوهىويبكييرددهاآيةفيالليلقامأئهرويفقد

وأمر!)6(.ادهىوالساعةموعدهم

ورويالفهرحمهسنةأربعينالعشاءبوضوءالصبحصلىعنهوردكما

السحر.عندبركعةليلةكلالقرآنيختمكانأتهعنه

ميسوروكانبمثلهاتصدقعيالهعلىنفقةأنفقإذاالفهرحمهوكان

يجبفلمالقضاءليليمرةمنأكزضربوقد.وكسبهرزقهناحيةمنالحال

وفاتهوكانتالفهرحمهالسجنفيوهووتوفيلذلكالمنصورجعفرأبووسجنه

واسعة.رحمةالئهرحمهللهجرةوخمسين015/مائةعام/ببغداد

العلمية.ومؤلفاتهآثاره7-

تأليفمنإليهينسبوماخاصةتاليفحنيفةأببالإمامعنيؤثرلم

واقوالهآراؤهاطمتاكدةكيرأليهنبتهتجعلمقالاتللعلماءففيهالأكبرالفقه

ستةفيالفهر!هالحسنبنمحمدالإمامثلصيذهجمعهافقدالفقهيةوفتاوأه

وهي.كلهالإمامفقهجمعتكخب

.المبسوط-أ

.64رلفا(1)
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الكلبير.الجامع-2

الصغير.الجامع3-

الكبير.ال!تر-4

الصغير.السير5-

.الزيادات6-

هـ.39917-الئه)1!وحمهأنسبنمالكالإمامثانيأ-

ونسبه.اسمه-أ

أصبحقبيلةإلىنسبةالأصبحيعامرأبببنأنسبنمالكالإمامهو

هـ.39عامالمنورةبالمدينةولداليمنية

شيوخه.أشهر2-

مولىونافعهرمزبنالرحمنعبد-القهرحمهمالكالإمامثيوخأشهر

رحممالرأيربيعةالفقهفيوشيخه-الزهريشهاببنومحمدعمرابن

الفه.

.تلاميذهأشهر-3

ومنالئهرحمهالشافعيالإمامأشهرهمولكنهكزمالكالإمامتلاميذ

بنالرحمنعبدوتدوينهانتشارهفيدورلهموكانبمذهبهتمسكواالذينثلاميذه

الفه.رحمهمالمصريوهببنوعبدالفهالمصريالقاسم

مالك.الإماممذهباصول-4

الحديثمدرسةأتباعمنأئهمثهورالفهرحمهمالكالإماممذهبإن

135.-48صفحةج!الذبيللإمامالنبلاءأعلامسيرفيمالكالإمامترجمةراجع11(
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منكانالفهرحمهأتهغيرعليهوتعويلهبالحديثالإماماهتماملكثرةوذلك

ال!ممنحاهاالتي-الأخرىالإسلاميالتشريعمصادر%لىاستنادأالأئمةاكثر

الأئمةمنغ!يرهأصولوفاقتمذهبهاصولكثرتوقدوالاستنباطألاجئهاد

أشهرها.ومن

الكلريم.القرآن-أ

النبوية.السنة-2

.الإجماع3-

.القياس-4

الواحد.خبرعلىويقدمهالمدينةأهلعمل-5-

الصحابب.تول6-

ألاستحسان.7-

الذرائع.سد8-

.ألاستصحاب-9

بهذاأهتمامآالأئمةأكثرمنالقهرحمهوهوالمرسلةالمصالح-15

الذرأئع.سدمع-المرسلةالمصالح-الأصل

للحوأدثوسعتهونموهالإسلاميالفقهحياةتكفلالأصولوهذا

فيالتوسعأرأدمنإليهفليرجحالأصولجميععلىالكللامسبقوقد.المختلفة

البحث.هذا

مذهبه.أنتشار-!

ومصرالعرببالمغربفيالفهرحمهمالكالإماممذهبانتشرلقد

المسلمة.أفريقيابلادمنوكثيروالسودأن

المدينةفيالقهرحمهمالكالإماممذهبينتشرلاأنعجبومن

المغاربةتلاميذهلكلثرةذلكولعلاللهر!هالمدينةيبارحلمأتهمعوالحجاز

لعلثانيةناحيةومن.جهةمنهذاونثروهودونوهمذهبهحفظواالذينوهم

-167-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاجقادعلوتعويلهالتشريعمصادرفيالفهرحمهمالكتوسعالإمام

ظاهرعندوالوقوفالحديثمدرسةبنهجكالبيتهافيتنهجبيئةفيوالمصالح

والفه-الحجازفيمذهبهأنتارعدمفيالأهمالسببهوهذالعلالنصوص

أعلم.

ووفاته.مناقبهبعض-6

وأهمها.وجليلةكثيرةالئهرحمهمالكالإماممناقب

أحد.بمجلسهيتكلملاهيبةذاالفهرحمهكانفقد.وجلالهأ-!بته

للحدي!ثخرجإذاالئهرحمهكانفقد-!يب!الفهرسوللحديث+2-تعظيمه

حديثاعظم:قالذلكعنسئلفإذأوتطيبثيابهأحسنولبىاغ!تسل

!يم.اللهرش!ول

وقدسنةسبعينالناسيفتيمكثفإئهوالعملالعلمفيوبلاؤه3-جهده

:يقالكانإتهحتىزمتهفيوتفردوورعهوقدرهجلالتهعلىالأمةاتفقت

المدينة.فيومالكأيفى

أنيسبعونليشهدحتىأفتيتما؟نفسهعنالئهرحمهقالوقد

لذلك.أهل

حىمريضآوباتيذرإعهانفكتحىبالسياطوضربالفهرحمهابتليوقد؟ت

بهيرضىلاالذيبالحقوصدعهالجريئةلمواقفهوذلكالفهرحمهتوفي

بالطلاقالحلفعلىالناسيكرهونزمنهفيالخلفاءكانوقدالحكلامبعض

الفهرحمهمالكفأفتىلهميطيعواأويسمعواوأنعليهميخرجوالاأنعلي

له.الفهغفرالمنصورجعفرأبوبذلكفآذأهطلاقمكرهعلىليسبأته

تعالى.لفهالمخلصبنوالربانيينالعاملينالعلماءسنةونلك

فيه.النالسواقوألأقوالهمن

.بهاؤهذهبفف!هيمدحقامإذاالرجلإن:مالكالإمامقال-

كل!.المعصومإلاويزككلامهمنيؤخذاحدكل:مالكالإمامقال-
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حديثه.أقبلولابهأستسقيمنشيوخيمنان:مالكالإمامقال-

العدالةلجانبوالدرايةوالحفظالضبطضرورةإلىاللهرحمهبذلكيشيروكان

والصلا!،

مالك:فيقالوأ

كالنجم.مالككانالأثرجاءإذا:أدتهرحمهالشافعيالإمامقال-

عننافععنمالكالأسانيداصح:اللهرحمهالبخاريالإمامقال-

عمر.أبن

خلقه.علىاللهحججمنمالك:اللهرحمهمعينأبنقال-

تقوىاشدولاعقلأأتمولاأهيبأحدآرأيتما:مهديأبنقال-

مالك.من

دأرإمامالأمةحجةالإسلامشيخهو:اثهرحمهالذهبيالإمامقال-

عامآ86يناهزعمرأهـعن97عامالمنورةبالمدينةألثهرحمهتوفي.الهجرة

اللهرحمه

العلمية:ومؤلفاتهآثاره7-

فيهقالالذيالمؤطأالقيمكتابهالعلميةمالكالإماممؤلفاتأشهر

منصوابآاكثرالعلمفيكتابالأرضفيما:اللهرحمهالشافعيالإمام

الموطا.

ولكلنعليهالناسيحملأنأرأداللهرحمهالمنصورجعفرأباإنحتى

فيتفرقوأاللهرسولأصحمابإن:لهوقالبذلكيرضلممالكالإمام

فتنةتكونواحدرأيعلىالناستحملأنوإنكعلممنهمكلومعالأمصار

والورعالعلميةالنزاهةقمةعليدلرائدنبيلموقفهذاانشكولا

رحمقل!به،ويشربهمالكالإمامبهيؤمنالذيالحقلجانبالذأتونكران

جنانه.فسيحو(سكنهمالكالإمامالله
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4052-.!أأقهأأ(رحمهالشافعيالإمامثالثأ:

ونبه:أسمه-أ

النبيمحنسبهيلتقيالقرشيلشافعيادريسبنمحمدعبداللهأبوهو

إلى(مهبهافتقلتأهـثم05عامفلسطينفيبغزةولدمثافعبدفي!

الله.رحمهابيهوفاةبعدمكة

شيوخه:اشهر2-

واشهرهم:كزألثهرحمهالشافعيالإمامشيوخإن

وشيخها.المدينةمحدثاللةرحمهانسبنمالك-الإمامأ

وشيخها.المكلرمةمكةمحدثعيينةبنسفياذ2-الإمام

عليهودرسوفقيههالمكليالحرمشيخالزنجيخالدبنمسلم3-الإمام

.بالفتوىلهأذنحتىأدثهرحمهالشافعيالإمام

ألته:رحمهألافعيالإمامرحلات

أهلفقهوأخذمرأتثلاثبغدادألىاللهرحمهالشافعيالإمامرحل

الإماموعلماللهرحمهماحنيفةأببصاحبالحسنبنمحمدعنالعراق

القديم.مذهبهفيهاوانتشرودرسالعراقفيالشافعي

فيهاوعبقريتهمواهبهوتفتقتبهاوأستقرمصرإلىالإمامرحلكما

ألثه.رحمهتوفيحقفيها-وبقي

:نلاميذهاشهر-3

الله:رحمهالشافعيالإمامتلاميذاشهر

بغداد،فيحنبلبنأحمندالإمام-أ

99.-أص01جالنبلاءأعلامسيرفيالثافعيالإمامترجمةراجع)1(
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،المصرييحىبناسماعيلابراهيمأبوالمزني-2

.المصريالبويطييحىبنيوسفيعقوبأبوالبويطي3-

.المصريالجيزيالمراديسليمانبنالربيع-4

الإماممذهبنشرواالذينهماللهرحمهموالربيعوالبويطيوالمزفي

.بعدهمنالشافعي

الشافعي:الإطممذهباصول-4

هي:ومذهبهاجتهادأتهالشافعيالإمامعلهابنىالتيالأصولإن

الكريم،القرآن-أ

واآحادأكانسواءالحديثبصحةفيهاويكتفيالنبويةالسنة2-

لا.أمالمدينةأهلعملوافقمشهورآ

.الإجاع-3

ال!نم.عدمعندالقياس4-

يخالفه.ماياتيحتىالثابتبالشيءالعملوهو.ألاستصحاب-5

الشافعيالإمامبهأخذشيءعلىاتفقوافإنالصحابةمذأهبأما6-

العلماءبعضفيقولالشافعيالإمامعنالروأيةاختلفتفقدأختلفواإنأما

أدثه.رحمهزهرةأنجوعمدالشيخالقولهذاورجحيخالفهاولامنهايختارأنه

لمفإنهالجديدمذهبهاماكذلكالقديمالشافعيالإماممذهبأدنوالتحقيق

عنهم.ألثهرضيالصحابةأختلافعندحجةالصحاببقولطيعتبر

مذهبه:انتشار-!

العراق:هياللهرحمهالشافعيالإماممذهبفيهاانتشرالتيالبلاد

آسيا.وأواسطوالحجازاليمنوبعضوالشامومصر

ووفاته:مناقبهبعض-6

افصحمنفهووبلاغتهبفصاحتهمت!زأاللهرحمهالشافعيالإمامكان
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والشجاعةالكرمفيالغايةبلغكماالعربيةاللغةفيحجةوكلامهالعرب

خماصجرسولشعرهبليغأشاعرآوحديثهفقههلجانبوكانالرأيوجودة

منه.الاكثارمجبيكنلمأنهمعإليهويشدهامشاعرهافيحركالنفسيلمس

وقدالسنةناصرأنهاللهرحمهالثسافعيالإمامبهيتميزماأكثرغ!يران

متوسطآوكانوالرايالحديثمدرستيبينالجمعفيدورهعلىالكلامتقدم

الضوابطعلىالمعتحدالرأييزكفلمالفقهيةوآرائهواجتهادأتهفهمهفي

الثابتةالصحيحةبالسنةالاحتجاجفييقصرلمكمااللغويةوالأصولالعلمية

حتىالرأيأهلأماموأهلهاالسنةرأيةارتفعتاللهرحمهأمرهاشتهرويوم

عرفناما:يقولاللهرحمهأحمدالإماموكان!السنةناصر9ألثهرحمهسمي

درجطعلاللهرحمهوكان.الشافعيفيناظهرحىمنسوخهمنالحديثناسخ

ليلة.كلالقرآنيختموكانوالتقىالعبادةمن

اللهرحمهالشافعياقوالمن

نأمنخيرالشركإلاذنببكللالعبدأدثهيلقىلئن:اللهرحمهقال

الأهوأء،منبشيءيلقاه

نأعل-كتبهيعني-العلمهذاتعلمواالناسانوددت:أدتهرحمهقال

شيءمنهأليينسبلا

مني.تسحعوهلموإنقوليفهوالنبيعنحديثكل:اللهرحمهقال

الحديثصحواذامذهبيفهوالحديثصحإذا:اللهرحمهقال

الحائط.عرضبقوليفاضربوأ

كاذبآ.ولاصادقأبالثهحلفتما:اللهرحمهقال

النافلة.صلاةمنافضلالعلمطلب:اللهرحمهقال

شربته.مامروءتيينقعىالباردالماءأناعلملو:اللهرحمهقال

سبيلمنهمالسلامةإلىوليستدركلاغايةالناسرضا:الثهرحمهقال

فالزمه.ينفعكبمافعليك

رسولعنرويتإذاتقلنيأرضوأيتظلنيسماءأي:اللهرحمهقال

به.أقلفلمحديثآالله
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حفظ.ماليسنفعماالعلم:اللهرحمهتال

ولاعينيمنسقطألاودافعالحقعلىأحدكابرنيما:اللهرحمهقال

مودته.واعتقدتهبتهإلاقبله

فلماسقرضيومنحمارفهويغضبفلماستغضبمن:اللهرحمهقال

.شيطانفهويرض

الله،رحمهالشافعيعنقالوا

نإفيالشانعيكالنرجلأيعبدأدثهابظسألهوقدأحمدالإمامعنه-تالأ

وكالعافيةللدنياكالشمسكانيابني:قالله؟الدعاءمنتكزسمعتك

عوض؟منهماأوخلفمنلهذينفهلللناس

واللهالشافعيمثلوأينالنبلاء:أعلامسيرفيالذهبيالإمامعنه2-وقال

مناقبهوكثرةللحقونصرهذكائهوفرطعلمهوسعةونبلهوشرفهصدقهفي

الله.رحمه

مسألةفييومأناظرتهالشافعيمناعقلىرأيتما:الصدفييونس3-قال

نكونانيستقيمالاموسىابايا:قالثمبيديفأخذولقينيافزقناثم

مسألة؟فينتفقلموإنإخوانآ

هذاعقلعليدلىهذا:القصةهذهعلىتعليقآاللهرحمهالذهبيقال

.يختلفونالنظراءزالفماوفقههالإمام

رمضانفيالقرآنيختمالشافعيكان:المراديسليمانبنالربيع4-قال

.صلاةفيذلككلختمةستين

الشافعي.عنهذيلشعرأخذت:الأصمعي5-قال

ماندريكناماساحرآإلاالسمافعيكانما:الأعلىعبدبنيونس6-قال

وحسنمنطئيعذوبةأوقيقدوكانسكرألفاظهكانحولهقعدناإذأيقول

حجة.وحضورفصاحةوكمالذهنوسيلانذكاءوفرطبلاغة

نإفإنكترأسأنقبلمنئعبد:الثافعيليقال؟صالحبنأحمد7-قال

تتعب!د.أنتقدرلمترأست
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القاهرةفيوقبرهفيهاهـودفن402عامبمعرالشافعيالإماموتوفي

وأبمعه.رحمهدعالىأللهرحمهمعربىف

العلمية.!مؤلفاتهاثاره7-

أهمها.منكثيرةكتبأالفهرحمهالشافعيالإمامتركلقد

.تقدمكماالفقهاصولعلمفيكتابأولوهو.أ-الرسالة

جميعفيالفقهيةأرائهاهمفيهجعالفقهفيوأسعكتابوهو.2-الأم

الفه.رحمهالمختلفةالشرعيةالأحكلام

العلم.3-جماع

ألاستحسان.4-أبطال

القرأن.5--أحكام

الحديث.اختلاف6-

.القياس7-كتاب

منالكثيرفقدوقدالشافعيالإمامعناليومالمعروفةالكلتباهمتلك

لكتابتقديمهياالفهأحمدمححدشاكررحمهالشيخالعلامةيقولكماكتبه

الشافعي.للإمامالرسالة

والمسلمينالإسلامعنوجزاهواسعةرحمةالشافعيالإمامالفهرحم

خيرآ.

هـ.-241-164الفه)1(رحمهحنبلبنأحمدالإمامرابعآ-

ونسبه.اسحه-أ

عامببغدادولدالبغدأديالشحيبانيحنبلبناحمدعبدالفهابوهو

كذلك.بهاوتوفيبهاهـونشأ164

358.-177صفحةأ.برأالذهبيللإمامالنبلا-أعلامسيرفياحمدالإمامترجمةراجع11(
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شيوخه.اشهر2-

ش!يوخهفعدةأحمد:الإمامترجمةفيالقهرحمهالذهبيالإماميقول

ويفأ.وثمانونمائتانالمسندفيعنهمروىالذين

الإمامهوالعلميةحياتهفيبهمتأثرالذينشيوخهأشهرأنغير

تعالى.الفهرحمهالشافعي

.تلامبذهأشهر-3

منجملةمنأنالنبلاءأعلامسيرفيالئهرحمهالذهبيالإماميذكر

وولداهداودوابوملموالبخاريالإمام.الفه+رحمهاحمدالإمامعنحذث

معين.بنويحىالمدينيبنعليكذلكعنهوحدث.وعبدالتهصالح

الفه.رحمهمهديكابنشيوخهبعضعنهروىكما

الفه.رحمهأحمدالإماممذهبأصول-4

هى:الئهرحمهاحمدالإماممذهبأصول)ن

الكريم.القرآن-أ

النبوية.السنة-2

عندأقوالهممنويختارأتفقواإذأبرأيهميأخذالصحابةفتاوى3-

.بقوليجزمولمالخلافذكرالراجحلهيتبينلموإنعنهايخرجولااختلافهم

الفه.رحمهعندهالوأحدةالمسألةفيالرواياتكزتولذلك

وهوغيرهالبابفييوجدلمإذاوالضعيفالمرسلبالحديثالأخذ-4

.القياسمنعندهأولى

تعالى.الفهرحمهللضرورةإلأيستعملهولاالقياس-5

مذهبه.اننشارا-!

الآنوهوالفقهيةالمذاهبمنكغيرهكثيرأأحمدالإماممذهبينتشرلم
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انحاءبعضفييوجدكماعمومآالسعوديةخصوصآوفينجدبلادفيسائد

فيها.الاتباعمنقلةعلىوالشامالعراق

ووفاته.بعفمناقبه-6

بإماممشهورأئهويكفيوالمكارمبالمناقبحافلةأحمدالإمامحياةإن

بالسنةالالتزأمشديدلائملومةيخافلاالحقفيقويآوكان.الفهرحمهالسنة

الآلافعشراتفيهجمعالذي3مسنذهذلكعلىشاهدواكبرلهاالحفظكثير

ينت!.القهرسولأحاديثمن

بالقليلمنهاويرضىوأحوالهابالدنيايحفللازأهدآورعأاللهرحمهوكان

ورعآوعطاياهالسلطانهدأيايقبللاالقهرحمهوكانالفقراءعيضةوعاش

صالحأبنهتنورعلىخبزوهأهلهلأنمدةالخبزاكلعنامتنعوقدوتعففآ

وامرشبهاتفيهاالأموالتلكأنالإمامورأيالسلطانمنجائزةأخذالذي

ذلك.أجلمنصالحابنهوبينبينهالباببسد

محنته

القرآنخلقفتضةيوممحنتهالئهرحمهاحمدالإمامحياةفيأثروأكبر

والواثقوالمعتصمالمأمونمثلالخلفاءبعض!وحملهاالمعتزلةاثارهاالتيالكريم

أحمدالإمامالأتقيةلذلكفأجابوهمالقرآنبخلقيقولواانالعلماءمنوطلبوا

ثمانيةالسحنفيوبقيكئيرآوضربكئيرآذلكاجلمنعذبوقدحنبلبن

نأوهوبرايهمتحسكأوظلالحكلاميريدهمايقلولماجلهامنشهرأوع!ثرين

ابنيقولدينهبهواعزذلكعلالفهوثبتهمخلوقغيراللهكلامالقرأن

يومحنبلوابنالردةيومبكرابببرجلينالإسلامأعزالفهإن:المديني

المحنة.

دربهم.علىوش!اربهميقتدىالذينالربانيونالعلماءيكونوهكلذأ
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ح!نبل.بنأحمدفيقالوا

بهاخلفتفمابغدادمنخرجتالذ:رحمهالشافعيالإمامقال-

حنبل.بناحمدمن(تفىولاأفقهولاأعلمولاأفضلرجلأ

خلقه.وبينالفهبينحجةأحمد:رأهويهبنإشحاققال-

والورعوالفقهبالحديثالمعرفةحنبلبناحمدجمع:النسائىقال-

والصبر.والزهد

ركعةثلاثماثةوليلةيومكلفييصليأببكانأحمد:بنعبداللهقال-

وخسينمائةوليةيومكليصليفكلانأضعفتهالأسوأطتلكمنمرضفلما

ركعة.

افتخرماسنةخمسينصحبناهأحمدمئلرأيتما:معينبنيحىقال-

بثيء.علينا

صدقأ.الإسلاموشيخحقأالإمامهو:الفهرحمهالذهبيالإمامقالط-

ع!هالنبيشعرمنشعرةيأخذاببرايت(حمد:بنعبدالفهتال-

الماءفيويغمسهاعينيهعلىيضعهارأيتهأنيواحسبيقبلهافيهعلىفيضعها

به.يستشفيويضربه

الأئمةهؤلاء(خبارفيالاستقصاءألىالدراساتهذهتتسعولاهذا

منوالهم.علوالسيربهمالاقتداءورزقناالفهرحمهم

يقاربعمرهـعن241عامببغدادالئهرحمهاحمدالإمامتوفيوقد

وأسعة.رحمةالذفرحمهوالعبادةوالعلمبالخيرمليئةعامآ77

العلمية.ومؤلفاتهآثاره7-

نيفأحوىوقد)المس!ند"القيمكتابهالذرحمهأحمدالإمامكتبأشهر

وأخرالعلماءمنكثيربهأعتنىوقد-لمجصالنبيعنحديثألفواربعين

الإماموالدالبناالرحمنعبدالشيخفضيلةنجليلةفائقةخدمةخدمهمن

وقربالفقهيةالأبوابحسبورتبهحققهفقدالفهرحمهالبناحسنالث!هيد
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الإماممسندشرحفيالرباني!الفتحهذاجهدهوس!ىالعلملطلاببهالنفع

الجزأء.خيرالقهفجزاه"الشيبانيحنبلبنأحمد

الفه.رحمهمالأربعةالأئمةبينمفارقات

بالرايمشهورأوكانالئهرحمهحنيفة(بوالإمامالأئمةهؤلاءاولأ-كان

.والقياس

رحمهفقههمصادرنوعوقدالئهرحمهانسبنمالكالأئمةهؤلاء2-وثانب

النصوصبينجمعفقدذلكفيالمذاهبأوسعمنصارحىالته

الوأسعة.بفروعهوالاجتهاد

حنيفةفابوالرزقفيونعمةالحياةمنسعةعلىالإمامانهذانكان-وقد

سريأكالنالئهرحمهمالكالإماموكذلكناد!وورعزهدعلكبيرتاجر

فيعليهالفهنعمةأظهارمجبوكانالكريمالع!يشمنبحبوحةعلىولش!كرآ

الفه.رحمهومظهرهومأكلهملبسه

جمعالناسبينوسطأدكانالذرحمهالشافعيالإمامالأئمةئالث3-وكان

ألىويميلمعيشتهفيالحالمتوسطوكانالرأيواهلالحديثاهلبين

تزيلالبطنة:عنهأثركمالأئهالئ!بعويكرهبالحياةالتمتعمنالتقلل

الفطنة*

بالحديثبالتمسكصثحتهرأوكانالفهرحمهحن!بلبن(حمدالإمام4-ورابعهم

الذرحمهعاشوقد.الضرورةعندالأوالقياسالاجتهادإلىيلخاولا

إلأالناسومخالطةالشهرةالىيميللاعفيفأورعأوكانوالزهدالفقرحياة

والتطي!م.التعلموفث

الأطهارالأوفياءالصالحسلفنامنوغيرهمهؤلاءأئمتناالفهرحم

ساثرين.الخترةدروبهمعلىوجعلنا
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الرأبحالدور

التقليدعهدفيالتشريع

العصر.هذأمدة-أ

فيه.الإسلاميالتشريعحالة2-

التقليد.أسباب3-

العصر.هذافيالعلماءعمل4-

العصر.هذامدةاولأ-

نهايةألىويمتدالهجريالرابعالقرنمثتصفمنالعصرهذايبتدئ

سنةوخمصينثمانماثةمن/085/يقربماايالهجريعشرالئالثالقرن

هجرية.

العصر.هذافيالإسلاميالتشريعحالةثانيآ-

أئمةفيهيوجدكانالإسلاميةالعصورمنعصركلأنشكلا

دائما.الكزةهموالمقلدونومقلدونلهمواتباعمجتهدون

والفقهاءالعلماءبينوشاعتالتقليدروحفيهلصتالعصرهذأأنغير

الكريمالقرأنيدرسالتعلمفيينشأماأولالفقيهكانوبينما.وغيرهم

فيهالدأرسبداالعصربهذاإذأفقيهأ.فيصيرأحكامهماويفهمالنبويةوالسنة

لنفسهيجيزولافقيهأصارجيدأعرفهاف!ذأالفقهاءمنفقيهكتبفييدرس

كانواالفقهاءمنتلةالأالفهمإمامهفيهيخالفقولأمسالةفييقولأن

اقوالويقارنونالأحكلامادلةمعرفةفيفيتعمقونوالأخرىالفزةبينينبعثون

بمذهبالتمسكعلىالشديدحرصهممعمنهابالراجح!يأخذونبهاالأئمة

النوويالإمامالنابهينالفقهاءهؤلاءومنكالبأ.الأربعةالأئمةمنمعين)مام

الدينوجلالوالغزاليالقيموابنتيحيةوابنالعسقلانيحجروابنالفهرحمه
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بهيوصفماأنالأ.تعالىالثهرحمهموغيرهمالمقدسيقدأمةوابنالسيوطى

أحيانأ.الجحودإلىوصلالذيالتقليدعصرأئههوالطويلالعصرهذأ

الاجتهاد.حركةوتوقفالتقليدأسبابثالثآ-

التالية:الأمورالعصرهذأفيالاجتهادحركةتوقفأسبابأبرزمنلعل

بالتناحرالحكلاموأن!ثحغالممالكعدةإلىالإسلاميةالدولةأنقسام-أ

الهممفيفتورآسببمماالكثيرةالفتنلإخمادالداخليةوبالحروببينهمفيما

الأفكار.فيوخولأ

بها.الناسوثقةالفقهيةالمذاهبتدوين2-

معرفةفيوالعناءالجهدبذلعنالاستغناءفيالأثرأكبرالأمرلهذاوكان

جماهيرئقةمحلوأربابهاوقائمةمدونةالأئمةمذاهبطالماالشرعيةالأحكام

شرحآخدموهائلاميذالمذاهبلهذهوجدأنبعدخصوصآوإكبارهمالمسلمين

الرجوغالىبالجماهيرحدامماالمجتمعفيمرموقةمنازللهموكانتل!يضاحآ

عنهم.والأخذإليهم

المذهبي.التعصب3-

فقدأنكاره(حدآيحولاالأشكلالمنبشصكلقائماكانالأمروهذا

ائمتهملأقوالالتعصبروحفيهمسادتالأئمةأتباعمنبعضوجد

فيجهودهميفنونوجعلهمالعلماءهؤلاءشخصيةفيأثرمماعنهاوالدفاع

نأالعلماءمنعالميتجرألاأندرجةإلىالأمروصلوقدوالتقليدألاتباع

خشيةبلدهفيالمص!هورةالمذأهبفيهايخالفمحينةمسألةفيجديدآرأيأيقول

المتعصبينقبلمنالعامةأمامويجرحلهويكادبالابتداعيوصمانمن

لمذاهبهم.

وسيادةالاجتهادحركةتوقفإلىأدىماأهمهيالأسبابهذهلعل

خلالالأمةيخاوخبتالإسلاميةالأمةتاريخمنقليلغيرردحأالتقليدعصر
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الإمامكقوليرددوهاماكثيرأالأئمةكانالتيالمعانيبعضالفزةهذه

مذهبي.فهوالحديثصحإذا:الفهرحمهالثطفعي

ويزككلامهمنويؤخذإلأأحدمنما:الئهرحمهمالكالإماموكقول

.!المعصومالأ

العصر.هذأفيالعلماءأعمالىرأبعأ-

تبلغانوالطاقاتالمواهبعلىحجرمنالمطلقالتقليدفيمامعإثه

بطولهالعصرهذااثمرفقدهذأمعوالأجيالالأمةيفيدبماوتباعمدأها

فيمحمودآدورألهمأبرزمماخلالهعاشواالذينللعلماءالجليلةبعمالأعمال

مثها:محعددةجوانب

بيثهاوالتوفيقبعدهمفمنالصحابةمنالسابقينالأئمةوأقوالالآثارأ-جمع

بعض.علبعضهاوترجيح

الإشارةتقدمتواصولضوأبطضمنال!ثرعيةالأحكامعلل2-ئخريج

إليها.

الحنفيةولفقهاءمذاهبهمالأئمةعليهابنىالتيالأصوليةالقواعد3-استخراج

لذلك.الإشارةس!بقتوقدالمجالهذافيكبيردور

الراجحالقولوبيانالوأحدالمذهبفيالمختلفةالآرأءبين4-الترجيح

منها.والمعنمد

يجوزفلاواعتدالتوسطإلىيحتاجالحقيقةفيالأمرإن:أقولوأخيرأ

دينفيالفتوىعلىوالتجهمالجرأةتجوزلاكماالعقولعلىالجمودوالتحجير

.نافذةوبصيرةومعرفةرألمعخعلمبغيرالئه

عدتهللاجتهادأنكماأكلاقهأحديملكلامفتوحالاجتهادوباب

ذاوأدوأتهالعلمفيذراعقصيرأوهوىصاحبلكلتسمحلاالتيوشروطه

اعلم.والفهالبابهذايدخل
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الخامسالدور

الحديثالعصرفيالتشريع

العصر.هذامدة-أ

فيه.الإسلاميالفقهحالة2-

الحديث.العصرفيفقهيةصحوةبوادر3-

العصر:هذامدةأولأ:

يومناألىويمتدالهجريعشرالحالثالقرنأواخرمنالعصرهذايبدأ

هذا.

العصر:هذافيالإسلاميالفقهحالةثانيآ:

المبادىءتحكيمعنالبعدالعصرهذافيالإسلاميةالأمةعلىغلبلقد

وضعيةبقوانينأسفوبكلالثسريعةوأستبدلتالشرعيةوالقوانينالإسلامية

متابعةعنالهمةضعفإلىأدىمماالإسلاميةالأمةأعدأءمنمستوردة

الناسوبدأالناسمعظمقبلمنالمقبولالمدىوبلوغهاالشرعيةالدراسات

فيهاتدرسالتيالحقوقمعاهدالىيركضونالعصرهذامنمعينةمرحليمافي

الىوالمصشكلئالمستوردةالمبادىءلتلكومحامينقضاةليكلونواالوضعيةالقوانين

.وحدهالله

الحديث:العصرفيفقهيةصحوةبوادرثالثآ:

فيالحياةبقيتماوبقائهالدينهذابحفظتكلفلقدتعالىاللهولكلن

لاالحق-علظاهرينالأمةهذهمنطائفةتزاللنيكل!:قالوقدالأرض

،1(.اللهأمريأتيحىخالفهممنيضرهم

.البخاريالإمامروأه)أ!
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وصلتوالتيالدينهذامحاربةالىالمتجهةالجبارةالعالميةالجهودفحع

منشعاعفهناككلههذامعآمالهامنالكلئيروحققتأهدأفهامنالكثيرإلى

التفاؤلمنالمزيدعلىتبعثأسلاميةصحوةوبوادرمئوهجأزالماأمل

التجاربفشلالأمالهذهبوادروأهمالنظرالبعيدةالحضاريةبالمقاييس

الهزيلةالمبادىءنلكجلبتبلورقيهاالأممسعادةتحقيقفيالمختلفةالبشرية

سوأء+حدعلوالمتخلفالمتحضرللعالموالدمارالشقاء

الإسلامإلاالفجرهذايكونولنجديدفجبرإلىتطلعأليوموالبشرية

أدثه.بإذذالدينلهذاوالمستقبلالبدريفتقدالظلماءالليلةوفيوحدهوالإشلام

امورفيذلكتمثلفقدالعصرهذافيالفقهيةأليقظةيخصمااما

امها:منعديدة

فيتانونلوضعالعلماءكبارمنلجنةالشمانيةالحكلومةكلفت-أ

هذاوكانمذاهبهابمختلفالإسلاميةالريعةمنيستمدالمدنيةالمعاملات

"مجلةالمسمىالقانونفذأصنحوتمعميقسباتبعداليقظةبدأيةهوالأمر

أهـ.292عامبهالعملأهـوبدا286بتاريخوذلك"العدليةالأحكام

الإسلاميةالمذاهبمنمستمدةشرعيةقوانينعدةبمصرصدر2-

القوانينهذهأكثرولكنالعامبشكللهال!ثريعةعنيخرجلامماوغيرهاالأربعة

وأهمذلكونحووالميرأثوالطلاقكالزواجالشخصيةبالأحواليتعلقفيما

أم369عامصدرماالقوانينتلك

المذاهبمنوكيرهاالأربعةالمذاهباصبحتالتدريسمجالفي3-

الفقهومادةالإسلاميةالجافعاتمنكثيرفيالمساوأةقدمعلىتدرسالإسلامية

الفقهيةالملكلةينميممابذأوكلدثهوالحمدانتشارهاكثرالفقهوأصولالمقارن

لعلهمتجاههاالعلماءوجهودالشريعةهذهفضلويعرفهمالعلمطلابعند

حياتهمفيحسنةوأصوةلهمقدوةفقههميدرسونالذينالأثمةمنيتخذون

والعملية.العلمية
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تهتمالإسلاميةاالبلدانبعضفيدوريةعلميةمؤتمرأتإقامة4-

سبيلعلىومنهاالمستجدةالأحداثمنوموقفهاالإسلاميةا"لشريعةبقضايا

:المثال

بمصر.الأزهرجامعةتعقدهاإسلاميةأ-مؤتمرات

علماءويحضرهالجزأئرفيسنويأيعقدالذيالإسلام!الفكري-المنتدىب

متعدذة.إسلاميةأقطارمنومفكرون

المكرمة-بمكةالإسلاميالعالمرابطةعليهتضرفالذيالفقهي-المجمعج

عملإلىوتزجمقحققاننأملطيبةآماللناالمؤتمراتهذهكلوفي

جاد.وأقعيميدافي

لإيجادمتعددةإسلاميةمناطقفيتبذلمشكو!ةجهودوهناك5-

فيهاويراعىاللغويةوالمعاجمالعلميةالمجامعطريقةعلىفقهيةموسوعات

الجهود:تلكأبرزومنالإسلاميةالمذأهبنحتلف

بمصرالشريفالأزهرجامعةعليهاتشرفالتيالإسلامىالفقها-موسوعة

فيها.الإسلاميةالبحوثومجمع

وقددمشقجامعةفيالصريعةكليةبهاتقومالتيالفقهية-الموسوعةب

رحمهحزملابنالمحلىلكتابحديثةعلميةبفهرسةمهامهابعضانجزت

للة.ا

قطعتوقدالكويتفيالإوقافوزارةعليهاتشرفالتيالفقهية-الموسوعةج

خير.لكلالجميعاللةوفقبهبأسلاشوطأ

فقهأحياءفياللهحفظهجيقلعهرواسمحمدللدكتورمشكورجهدد-وهناك

كبارببعضخاصةفقهيةموسوعاتعنوكتاباتهاللهرحمهمالسلف

وعبدأدثهالخطاببنعمرفقهكموسوعةوكيرهمعنهماللهرضيالصحابة

والتفسيرالسنةكتبنقلتمافيهماجمعحيثعنهمااللهرضيمسعودبن

خيرأ.ألثهفجزاهمنهمالكلفقهيةآراءمنوغيرهاوالحديث

الفقهنحوالعالميالفكرلإيقاظجادةمحاولاتتوجدأنهكما6-
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مؤتمرلاهايفيأنعقدالصددوبهذاإليهكلهاالبشريةحاجةوبيانالإسلامى

ذلكوكانالشريفالأزهرعلماءبعضالمؤتمرهذافيوحضرالمقارنالقانون

كيفوأوضحواالفقهيةالأبحاثبعضهؤلاءوتدم.أمأهـ356379سثة

التالية:القضاياحولابحاثهموكانتالعامةالحياةشؤونالإسلاميعالج

.الإسلامنظرفيوالمدنيةالجنائيةالمسؤولية-أ

ونظمهمبالبشرلهصلةأيونفيوربانيتهالإسلاميالتشريع2-استقلال

ألوضعية.

بالفقهالمؤتمراعضاءإعجابوآثاروأعرضهمفيالعلماءهؤلاءأجادولقد

الإعجابيظهرإجماعيقرأرالمؤتمريخرجأنإلىأدىمماالإسلامي

وفيماالدوليالمؤتمرهذاحضرواالذينجميعقبلمنالفقهبهذاوالاهتمام

هذا:.قرارهمنمىيلي

.العامالتشريعمصادرمنمصدرآالإسلاميةال!ئريعةاعتبار-أ

غيرها.منماخوذةول!يستبذأتهاقائمةالإسلاميةالشريعةاعتبار-2

للتطور.صالحةحيةالإسلاميةال!ثريعة3-اعتبار

بينواعتبارهالعربيةباللغةالمؤتمرسجلفيالأولالبحث-تسجيل4

اليها.للرجوعتدخرالتيالعلميةالمجموعة

الدورأتفيذلكعلىبالإستمرأروالتوصيةالمؤتمرفيالعربيةاللغةاستعمال-5

المقبلة.

وبعد،

العلمرجالبيناللقاءاتمنمزيدإلىبحاجةمازالتالإسلاميةفالأمة

أدتهحكمويوضحوأالمستجدةالكلثيرةالقضاياويناقشواليبحثوافيهاوالفكر

الثهحدودمراعينحياتهمفيورشدبصيرةعلىالمسلمونليسيرفيهاتعالى

.ويعملونيقولونماكلفيوشرعهتعالى

المؤمنينالحكامالإسلاميةللأمةيهىءانتعالىاللهأسالالختاموفي

وتعالىسبحانهأشالهكماوأحكامهاللهشرعوفقاممهميرعونالذينالصالحين
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الأمةلهذهتعيدراشدةأسلاميةخلافةرأيةتحتالمسلمينشمليجمعان

بعزيز.اللهعلذلكوماالبشريةتاريخفيالرياديةمكلانتها

آلهوعلىمحمدونبيناسيدناعلىأدلهوصلىوآخرأأولأدثهوالحمد

وسلم.وصحبه

الموافقالأربعاءليلةالمدخلهذامسودةإعدأدمنالفراغكان

ليلأوثلثعشرةالحاديةالساعةتمامفيأم5/11/869أهـو3/3/704

اليمانية.حىابهافيالكائنبمنزلناوذلك

لوجههخالصأيجعلهوأنوالمسلمينبهينفعنيأنتعالىأدثهأسأل

وصحبهآلهوعلمحمدنبيناعلىاللةوصلالعالمينربوالحمددثهالكريم

وسلم

الإبراهيم.ابرأهيمموسى:وكتبه
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والمناقشةللحوأراسئلة

2

3

7

8

والحياةوالأخلاقالعقائدفيالإسلامقبلالعربحياةعننبذة-هاتأ

والسياسية.الاجتماعية

يت!يح.الرسولعهدفيالتشريعاهدافعن2-تكلم

فيالاجتهاددورموضحأيهالرسولعهدفيالتشريعمصادرعن3-تكلم

.والسلامالصلاةعليهحياته

!مه.الرسولعهدفيالتشريعاسسعنوإيجازبإيضاح-تكلم4

يق!م!.النبيحياةفيالتشريعيةالأثارعن5-تكللم

عنهم.الثهرضيالصحابةعصرمدةهى6-ما

بإيجاز.الراشدينالخلفاءعهدفيالكلريمالقرآنعن7-تكلم

عنهم.اللهرضيالصحابةعهدفيالنبويةالسنةعن8-تكلم

الخلافاسبابأهمهيوماالصحابةعهدفيالاجتهادعن9-ثكلم

بينهم؟

العصر-هذأخلفهاالتيالتشريعيةالآثارأهمعن-تكلمأ

المجتهدين.الأئمةلعصرالزمنيةالمدة-حددأ

العصر.هذافيالفقهيالنحوأسبابأهمعن-تكلمأ

بيانمعالعصرهذافيالفقهاءبينالاختلافأسبابأهمعنأ-تكلم

.الخلاففيادبهم

أهمهيوما؟والرأيالحديثمدرستينشصءأسبابأهمهى-ماأ

بينهما؟الفوارق

العصر.هذأفيدوذتالئيالمعارفاهم-أذكرأ

بشأنه.تموماالمجتهدينالأئمةعهدفيالكريمالقرآنعن-تكلمأ

المجتهدين.الأثمةعهدفيوألاجماعالنةعن-تكلمأ

مذأهبتنتشرلمولماذاالعصرهذافيالمجتهدينالأئمةانوأعأ-أذكر

بعضهم.

مذهبه؟انتشروأين؟حنيفة(ببالإماممذهبأصولهي-ماأ

187--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


02

21

22

23

26

27

28

92

35

31

32

33

34

35

36

37

العلمية.وآثارهحنيفةأببالإماممناقببعفب!عنتكلم

الحجاز؟فيينتشرلمولموانتشارهمالكالإماممذهبأصولعنتكلم

فيه.الناسوأقوالوأقوالهمالكالإماممناقبمنبعضأاذكر

عندماالمنصورجعفرأببمنموقفهوماالعلميةمالكالإمامآثارهيما

الموطأ؟تعميمأراد

العملية.ورحلاتهالشافعيالإمامنسبعنتكلم

.وانتشارهالشافعيالإماممذهبأصولعنتكلم

فيه.الناسواقوالأقوالهمنوجملةالشافعيالإماممناقببعضأذكر

العلمية؟الشافعيالإمامآثاراهمهيما

بإيجاز.ومحنتهمناقبهأحمدالإمامعنتكلم

مذهبه؟ينتشرواينألاجتهاد؟فيأحمدالإمامأصولهىما

العلمية.أحمدالإمامآئارعنتكلم

الأربعة.الأئمةحياةفيوالمقارناتالمفارقاتبعضعنبإيجازتكلم

فيه؟والت!ثريعالفقهحالةهيوماالتقليد؟عصرمدةهيكم

الاجتهاد.حركةووقفالتقليدأسبابأهمعنتكلم

العصر؟هذافيالعلماءاعمالأهمهىما

فيه.والتشريعالفقهوحالةمدتهالحديثالعصرعنتكلم

العصرفيوالتشريعالفقهجوانبفيالإسلاميةالصحوةبوادرأهمماهي

الحديث؟

الإسلامي.التشريعيخصفيمامقرراتهوأهملاهايمؤتمرعنتكلم

العالمين.ربلتهوالحمدتمت
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المدخلهذأمرأجع

المؤلفأصمأل!كتاباسمالقرآنوعلومالتفسير:اولأ

الباقي.عبدفؤادمحمدللشيخالكريمالقرأدطلألفاظالمفهرسالمعجم-أ

كثير.ابنللإمامالعظيمالقرأن-تفسير2

الشوكاني.عليمحمدللإمامالقدير-فتح3

الزركشي.عبدالفهبنمحمدالدينبدرل!مامالقرأنعلومفي-البرهان4

السيوطي.الدينجلالللإمامالقرأنعلومفي-الاتقان5

الزوفاني.العظيمعبدمحمدللشيخالقرأنعلومفيالعرفان-مناهل6

الصالح.صبحيللدكتورالقرأنعلومفي-مباحث7

.القطانمناعللدكتورالقرأنعلومفي-مباخا8

السنة.كتبثانبأ:

للمجامعالأمميالاتحادالشريفالحديثلألفاظالمفهرس-المعجم9

العلمية.

الشيخالناسبينالأحاديثمناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاء.أ-كحشف

الجرأحي.العجلونيمحمدبناسماعيل

الالباني.الدينناصرمحمدالشيخالصحيحةالأحاديثأ-سلسلةأ

الالبافي.الدينناصرمحمدالشيخالضعيفةالأحاديثأ-سلسلة2

اللغوية.المعاجمثالثأ:

.الجوهريحمادبناسماعيلالعربيةوصحاحاللغةتاجأ-الصحاح3
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المؤلفاسمالكعاباسم

.الرازيبكلرأبببنمحمدالصحاحأ-نحتار

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعالوسيطأ-المعجم

را

6

7

7

8

9

بعأ

أ-

أ-

أ-

-2

-2

-2

-3

-3

الفقهية.والقواعدالفقها!ولكتب:

الشافعي.ادريسبنمجمدالإمامالرسالة

موصىبنأيرأهيمأسحاقأبوالإمامالشريعةأصولفيالموأفقات

الشاطبي.

تيمية.وابنحزمابنالإماماننقدهمعالإجماعمرأتب

مصطفىالدكتورالفقهاءأختلاففيالأصوليةالقواعدقيالاختلافاثر

الخن.سعيد

الخن.سعيدمصطفىالدكتوروأصولهللفقهتاريخيةدراسة

.زهرةأبومحمدالشيخالفقهأصول

الدينجلالالإمامالشافعيةفقهفروعقواعدفيوالنظائرالأشباه

السيوطي.

الشيرأزي-إسحاقأبوالإفامالفقهأصولفياللمع

السعيديمحمدالدكتورالأصوليينعندفيهاالمختلفالأدلةفيبحوث

ربه.عبد

تيمية.ابنالإسلامشيخالأعلامالأئحةعنالملامرفع

محمدشعبانالدكتورالبيضاوي!هاجعلىالأسنويضرحتهذيب

اسماعيل.

.السلامعبدبنالعزالعلماءسلطانالأناممصالحفيالأحكامقواعد

الزرقاء.أحمدالشيخالفقهيةالقواعدشرح

القركي.المحسنعبدعبداللهالدكتورحنبلبنأحمدالإمامأصول

التركي.المحسنعبدعبدالذالدكتورالفقهاءأختلافأسباب

عثيمين+صالحعمدال!ثيخالأصولعلممنالأصول
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الرحيمعبدبناحمدالذوليشاهالاختلافسبببيانفي32-الإنصاف

+الدهلوي

الفراء.الحسنبنمحمديعل+أبوالقاضيالفقهأصولفي33-العدة

الإسلامي.التشريعتاريخكتبخامسأ:

الأشقر-سليمانعمرالدكتورالإسلاميالفقه34-تاريخ

.القطانمناعالدكتورومنهجأتاريخأالإسلاميوالفقهالتشريع35-

بك.الخضريمحمدالشيخالإسلاميالت!ثريح36-تاريخ

الصالح.صبحيالدكتورالإسلاميةالشريعة37-معالم

البوطي-رمضانسعيدعمدد.الفقهوأصولالإسلاميالتشريع38-تاريخ

5/11/88.الشريحيعلالبغا-مصطفىد.-الخنمصطفىد.

.زيدانالكريمعبدالدكتورفقهيةبحوث93-مجموعة

عامة.كت!بسادسأ:

تيمية.ابنالإسلامشيختيميةابنفتاوى04-مجموع

.زهرةأبومحمدالشيخوفقههأراؤهوعصرهحياته41-الشافعي

.خلدونبنمحمدبنالرحمنعبدالإمامخلدونابن42-مقدمة

الجرجاني.محمدبنعليال!ثريف43-التعريفات

الذهبي.الإمامالنبلاءأعلام44-سير

كاريل.ألكلسيسالدكتورالمجهولذلكالإنسان45-

ملعهجى.روأسمحمدالدكتورإالخطاببنعمرفمه46-موسوعه

جى.قلعهرواسمحمدالدكتورمسعودبنعبدالذفقه47-موسوعة
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الف!سعت

الصفحةرتمالموضوعات

المقدمة

11البحثيديبين

31وتطورهالفقهأصوللأة:الأولالمبحث

حم!الفقهأصولتعريف-أ

51الفقهاصولموضوع-2

61الفقهاصولعلملراصعةمنالغاية-3

61الفقهبعلمالفقهأصولعلمعلاقة-4

الفقهاصولقواعدبينالفرق-5

الففهبةوالفرأعد

81الصحابةعهدفيالفقهأصول-6

عنهمالفهرضى

91التابعينعهدفيالفقه-آصول7

02الأثمةعهدالفقهاصول-8

المجتهدين

02علممؤسسالشمافعيالإمام9-

الفقه(صول

22الإصلاميالفقهأصولمدارس-أ+

22الأصوليينمدرصة-أولآ

32الفقهاءمدرسة-ثانيآ

32بينالجامعةالمد!سة-ثالثأ

الملرصتين

42الشاطبيالإماممدرسة-رأبعأ

الموافقاتفيالذرحمه

الإسلاميالت!ثريعمصا!ر:الثافيالمبحث

وأدلته

72قهيد

الصفحةرتمالموضوعاث

03عليهاالمتفقالشرعيةالأدلة:الأولالقسم

الكريمالقرأن-أولأ

53الكلريمالقرأذتعريف-أ

23عرضفيالكريمالقرأنطريقة-2

الرعيةالأحكام

33ال!ثرعيةالأحكاممنفينما3-

الكلويمالقرأنعرضهاالتى

33الأعرةآأحكلا-أولأإ

43بينالماليالتعاملأصول-ثانيأ

الناس

53الرادعةالعقولات-ثالثأ

53الإسلامفيالجقوياتضا!د

73الحاكمبينالعلاقة-رابعأ

والمحكلوم

83العدلى-أ

الشورى-2

93والطاعةالصممع-3

بالمعروف

با.الريفةالسنة-ئانيأ

04-السنة--معنىأ

دا.الصت-حجية2

24السنةحفظفيالعلماءجهود3-

وضبطها

34عندبهاالمعمولالسنة-أنوأع4

ومرأتبهاالأصوليين

54الكتابمنالسنةمقام-5
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الصفحةرفمالموضوعات

64بينوالزجيحالتعارض-6

الشةفصوص

الإجماعثالثأ-

055الإجماعنعريف-أ

05الإجماعحجية-2

15الإنجاعأنواع3-

15الإباعأهل-4

25الإجماعسند-5

35الإجاعفيهانقللمسائلفينما-6

55الفياس-رابعأ

55القياستحريف-أ

55القياس0حجية-2

85القياسأركان-3

85وشر!طهالأصل-أولأ

93و!صوطهالفرع-ثانيأ

95وشروطهالحص-حكلمثالثأ

06ثروطهارابعأ-العلة

16العلةمسالك-4

!كالقياصمرأتب-5

المختلفالث!رعيةالأدلة:الثافيالقسم

فيها

46الصحابمذهب-اولأ

46عندالصحابتعريف-أ

الأصوليين

56الصحابببمذهبالمرأد-2

56حجيةفيالأئمةمذأهب-3

الصحابمامذهب

66الاختلافهذا-أثار4

66المدينةأهل)باع-ثانيا

66تعريفه-أ

66حجيف-2

76المرس!لةالمصالح-ثالثا

الصفحةرتمالموضوعات

لا6تعريفها-أ

86المصلحةأقسام-2

86المصالحمراتب-أولأ

96المصالحشصول-ئانيأ

07حجبةفيالحلماء3-مذأهب

المرسلةالمصالح

27الاصشصحاب-رابعأ

27تعريفه-أ

27-انوأ-2

327-جحيته

37الاستقرا!-خامسأ

37ثعريفه-أ

37أنواعه-2

47حجية-3

47العرف-سادسآ

!ا7تعريفه

57انواعه

67الزجيح

87الاستحسإن-صابعآ

87فيهالعلماءومذاهبتعريفه

18اللغويةالأصوليةالقواعد-الثالثالمبحث

18تمهيد

38الواضحةالألفاظ-اولآ

"3المحكم-أ

المفر-2.

38النص-3

48-الظاهر4

48إسوألحسحةالحملفأدث(لى9-ئاسأ

48الخفي-أ

58المشكل-2

58المجم!-3

58المعاقعلىالألفاظدلالاتأنواعثاثأ-
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الصفحةرتمالموضوعات

68وأنوأعهالمنطوق-اولأ

68المنطوقتعريف-أ

68المنطوقاقسام-ب

68ألاتتضاء-2-الصريح-أ

78الإشارة-4-الإجماء-3

78وأنوأعهالمفهوم-ثانيأ

88المفهومتعريف-أ

المفهوم-اقسامب

88وانوأعهالموأفقةمفهوم-أ

88وانواعهالمخالفةمفهوم-2

والمفهومبالمنطوقالاحتجاج-ثالثأ

الصرعيةالأدلةفي

الشمولحيثمنالدلالةأقسام

والإطلاق

والخاصالعام--اولأ

.19عفالجإم-صا

19العام-أتسام-2

29العموم3-صيغ

39وأنواعالخاص-
-

التخصيص

59عندبالعامالعمل-5

الأصوليين

59والمقيدالمطلق-خانيأ

59والمقيدالمطلقتعريف-3

59حملالعلماءفي2-مذاهب

المفيدعلىالمطلق

79وانواعهاأتكليف!يغ-رابحأ

79الأمر-أولأ

89الأمرتعريف-أ

89الأمر!يغ-2

89الأمرصيغأستعمالوجوه-3

99الوجوبالأمرأقتضاء-4

491-

الصفحةرتمالموضوعات

99المرةالأمرأتتضا+-5

001الفورالأمراضاء-6

الزاخيأم

501النى-ئانبأ

001ال!تحريف-أ

001صيغته-2

01-أاستعمالأتوجوه-3

النىصيغ

النهي5-أتتضاء

التحريم

الفسادالشاتتضاء-6

الأحكامعنعيحرةفكرة-الرابعالمبحث

الث!رعية

تعالىالفهوهوالححم-اولأ

قيهالمحكلوم-ثانيأ

عليهالمحكوم-ثالثأ

الضرعيالحكلم-رابعأ

الرعيالحكلمأقسام

11أالتكليفيالحكلماقسام-أولأ

وأتسامهالواجبمعض-أ

المطلق-أ

الموصعالمضعيقالمقيد-2

المعبن-3

المخير-4

اح!ش-5

الكلظصت-6

طد!وو!-2

ا-س-3

ا!لث-!ا

المباط-5

والعزيمةالرخصة-6

الوضعيالحكمأقسام-ثانيأ

101

201

15

801

901

901

011

111

112

112

112

112

113

113

114

114

115

116
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الصفحةرقمالموضوعات

117السبب-أ

117اثرط-2

117المانع3-

117الصحيح-4

117الفاسد-5

911التضريعمعنى-الخامسالم!بحث

وخصانصهالإصلامي

121الإصلاسالتثريع-إمحنىأ

121الإصلاميالثريعبتاريخالمقصود-2

121تاهـلخخدحة3-جهودالعلما+في

الإصحلاميالتثريع

123الت!ثريعالىالأمةحاجة-4

124الإصلاميةالريعةخصائص-5

ومميزأتها

124ربانيةشريعة-الأدلىالخاصة

125أنع!انيةثريعة-الثانيةالخاصة

126شاملةشريعة-الثالثةالحا!ة

127السماحةثريعة-الرابعةالخا!ة

والير

912العدلثريحة-الحامسةالحاصة

والانصاف

013وأقعيةثريعة-ال!ادصةالخاصة

131لل!رأةنظرتهفيالإصلامواقعية

135التسريعأ!وار:السادسالم!بحث

ومراحلهالإصلامي

137!الرصولعهدفيالتثربع:لأوللدور.اا

137بثةعندالعربحالة-أولأ

الرصول!

131العقيلةجانبفي-أ

131الأخلاقجاذبفي-ب

138الاجظعيةالحياة-ج

913السياصيةالحياة-د

91!-

الصنحةرتمالموضوعات

913عصرفيالتريعأهداف-ثانيأ

!الرسول

014عصرفيالثريعمصادر-ثالثآ

الرصول!

142عهدفيالثريعأسس-رابعأ

الرسول!

142التثريعفيالتدرج-أ

144الت!ثريعفيالتقليل-2

144الحر!ورفعال!تيسير-3

144للمصالحالتشريعمصايرة-4

146فيوالسنةالقرأنتدوين-5

الرسول!عهد

147عهدفيالتشريع-الثاف!الدور

عنهمالفهرضيالصحابة

147العصرهذامدة-أولأ

147هذافيالت!ثريعمصادر-ثانيأ

العصر

147عهدفيالكلريمالقرأن-أ

عنهمالذرضيالصحابة

151عهدفيالنبويةالسنة-2

عنهمالذرضيالصحابة

151خلفهاال!ال!تشرييةالآثار-ثالثأ

العصرهذأ

151وأصعللنصوصشرح-أ

151وأجتهاداتفتاوى-2

151الأمورفيالمذهيالانفسام-3

السياصية

152عهدفيالتحريع-الثالثالدور

المجتهدينوالأفمةالتد!بن

251العصرهذامدة-أولأ

153فيالتضريعيةالحصائصأهم-ثانيأ

العصرهذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصفحةرقمالموضوعات

أ3!وأسبابهالفقهنمو-أ

154الفقهاءالأئمةانجتلاف-2

والرأيالحديثمدرستيوظهور

أ!هاختلافأسباباهم-ا

ذلكفيوادبهنمالفقهاء

157والرأيالحدثحامدرستا-ب

ألأهالمدرستيننشؤاسباب-ج

منهماكلوخصائص

915والمعارفالعلومتدوين-3

الإسلامية

915العمرهذأفيالتشريعيةالمصادر-ثالثأ

165العصرهذأفيالكلريمالقرأن-أ

016العصرهذأفيالنبويةالست-2

161عصرفيوالاجتهادالإجماع-3

الأئحة

161فيالمجتهدينالأئمةرابعأ-أشهر

العصرهذا

162الانتص!ارلهايقدرلممذاهب-أ

162والخوارجالشيعةمذاهب-2

لأأ2السنةأهلمذاهبأشهر-3

الفقهيةوالجماعة

163حنيفةأبوالإمام-أولأ

الفهرحمهالنعمان

164-163-شيوخه-نسبه

مذهبهأصول-تلاميذه

561بعض-مذهبهانتصمار

العلمية-أثارهمناقبه

انسبنمالكالإمام-ئانيآ

الئهرحمه

166شيوخه-نسبه

168-167-مذهبهأصول-تلاميذه

مذهبهانتشار

691-

الصفحةرقمالموضوعات

168مناقبهبعض

916العلمي!ةأثاره

الذرحمهالشافعيالإمام-ثالثأ

071تلاميذه-ضيوخه-نسبه

171أنتشار-مذهبهاصول

مناقبهبعض-مذهبه

174العلميةأثاره

الفهرحمهاحمدالإمام-رابعأ

174-شيوخه-نسبه

مذهبهأصول-تلاميذه

176-751-مذهبهانتشار

مناقبهبعض

177العلميةاأثاره

178الأثمةبينمفارقات

الذرحمهمالأربعة

917الرابعالدور

التقليدعهدفيالثريع

917العصرهذامدة-اولا

917فيهالتسريححالة-ثانيأ

081الاجمتهادحركةوتوقفالتقليداسباب-ثالثآ

181العصرهذافيالعلماءاعمال-رأبعأ

182الخاصالدور

182الحديثالعصرفيالت!ثريع

182العصرهذأمدة-(ولا

182العصرهذأفيالإسلاميالفقهحالة-ثانيأ

281لعصرالح!ي!افيفقهيةصحوةبوادر-ثالثأ

183العدلبةالأحكلاممجلة-أ

183بمصرشرعيةقوانين-2

183التدرسسمجالاتفي-3

184اسلاميةمؤتمرات-4

184الإسلاميوالفقهلاهايمؤتمر-5

184وبعد

العالمينربلذوالحمدتمت

http://www.al-maktabeh.com
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